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LEDER:

Noen refleksjoner
fra daglig leder

Mitt næringspolitiske
testamente – en personlig
refleksjon etter snart 20 år
som leder i MFN
Den 25. mai neste år er det 20 år siden stiftelsen av
Maritimt Forum Nord – ni år etter at moderforeningen Maritimt Forum ble opprettet. Formålet var
å samle hele det maritime miljøet fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om et felles prosjekt. På
Maritimt Forums stiftelsesmøte 19. april 1990 møtte
det opp 550 personer fra hele landet.
Jeg er antagelig en av de få gjenværende som har
deltatt i arbeidet med Maritimt Forum i alle de årene
som har gått siden starten. Jeg mener det nå er på
tide i å igangsette arbeidet med å finne min arvtager
til stillingen som daglig leder i MFN – noe styret har
tatt til etterretning.
Denne lederen kan leses som en oppsummering
av erfaringer som kan være til nytte for mine
etterfølgere.
Opprettelsen av Maritimt Forum var rett løsning til
rett tid. Det mest tankevekkende er at dette skjedde
mindre enn tre år etter den mest opprivende
næringspolitiske strid som Norge har opplevde
siden krigen, nemlig striden om NIS – en strid som
endte med at sjømannsorganisasjonene og fagbevegelsen tapte på alle punkter.
Formålet med NIS var å stanse den omfattende utflaggingen som truet med å utradere skipsfart under
norsk flagg. NIS sikret norske rederier internasjonalt
konkurransedyktige vilkår og bidro raskt til en massiv hjemflagging av norske skip. Dette skapte en dyp
splittelse i næringen og kunne lett ha ført til en
«Phyrros-seier» for norske redere. For å unngå det
måtte NIS etterfølges av et samlende næringspolitisk
prosjekt.
Løsningen ble Maritimt Forum. Den modellen som
ble etablert i 1990 har også være styrende for mitt
arbeid med Maritimt Forum Nord. Jeg vil fremheve
følgende:

sjonene på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden
invitert med i styret.

4. Skape en vinn-vinn situasjon

I de næringspolitiske programmer ble det lagt vekt
på at både rederne, fagbevegelsen og den maritime
industrien måtte få sine nøkkelsaker med i det
næringspolitiske programmet.

5. Vilje til å arbeide for hverandres interesser

Dette er det viktigste suksesskriterium av dem alle,
men er også det vanskeligste. Det går enda frasagn
om den gang Norges Rederiforbund og Fellesforbundet møtte opp sammen i Stortingets Finanskomité. Rederiforbundets representant argumenterte
for skipsbyggingsindustriens sak, mens Fellesforbundets representant (som for øvrig var medlem av
SV) argumenterte for lettelser i rederiskatten.
Første innlegg fra Finanskomiteens side var ved SVs
Kristin Halvorsen, som strakk armene i været og
ropte «Hjelp, hva er det som skjer»!). Resultatet av
komiteens behandling: Begge fikk gjennomslag for
sine interesser.
Daglig leder, Tor Husjord.

1. Faglig innsikt
Tillit og troverdighet er avgjørende for å oppnå innflytelse. En forutsetning for å skape tillit og
troverdighet er at de informasjoner som blir gitt
bygger på et solid faglig fundament. Det første som
ble gjort etter stiftelsen av Maritimt Forum var å
etablere kontakt med gode eksterne utredningsmiljøer. Denne erfaringen har Maritimt Forum Nord
bygget videre på. Et godt eksempel er de grundige
faglige utredningene som anbefalingene fra SARiNOR
bygger på.

2. Næringsfortrolighet

Det eksisterer i dag et sentralt og åtte regionale
maritime fora. Ikke alt som er gjort er like vellykket.
Erfaringene viser at inngående kunnskaper om den
maritime næringen er en avgjørende forutsetning
for å lykkes.

3. Innsikt i fellesinteressene

Maritimt Forum la helt fra starten mye arbeid i å
identifisere fellesinteressene og holde alle konfliktsaker utenom forumets arbeid. For å sikre
riktige beslutninger ble alle de viktigste organisa-

Konklusjon
Disse erfaringene har også vært ledetråden for
arbeidet i Maritimt Forum Nord. Denne årsberetningen omtaler de mange ulike saker som Maritimt
Forum Nord har arbeidet med det siste året. Det viser
bredden i vårt arbeid som igjen er en følge av det store
mangfoldet som medlemmene er opptatt av. For å
drive et maritimt forum er næringsfortrolighet avgjørende. Forumets ledelse må til enhver tid ha innsikt i
hvilke saker som medlemmene er opptatt av og som
de ønsker at Maritimt Forum skal fronte.
Til sammen utgjør sakene innholdet i den næringspolitikken som Maritimt Forum har stått for i året som
har gått. Her beskrives det nordnorske maritime
miljøets fellesinteresser som skal danne grunnlaget
for arbeidet i årene som kommer. Samtidig er det
viktig at alle medlemsgruppene føler at deres interesser blir tatt hensyn til – det må skapes en vinn-vinn
situasjon.
Det største og mest omfattende prosjektet har de siste
årene vært SARiNOR, som ble startet opp i 2013. Den
første rapporten ble presentert for Utenriksdepartementet i november 2016, den andre blir overlevert i januar 2018.
Arbeidet med de faglige rapportene i SARiNOR utgjør
bare første fase. Neste fase blir arbeidet med å
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implementere de faglige anbefalingene, det vil si
arbeidet med å omsette disse anbefalingene i politiske
vedtak. Den store styrken i dette arbeidet er ikke bare
den faglige kvaliteten, men at hele det norske SARmiljøet har deltatt i prosjektet og står samlet bak de
faglige anbefalingene.

I kapittel 8 i årsberetningen beskrives planlagte
aktiviteter for 2018. Vår ambisjon er å legge grunnlaget for en mer aktiv næringspolitikk på det maritime
området. Basis for dette næringspolitiske arbeidet
er de fem kriteriene som ligger til grunn for virksomheten i Maritimt Forum Nord.

Maritimt Forum Nords ambisjon er å bidra til at de
samme aktørene støtter hverandres interesser i den
politiske prosessen som nå kommer.

I dette ligger også mitt næringspolitiske testamente.
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Vårt formål og visjon

Maritimt Forum Nord SA (MFN) er ett av 8 regionale maritime fora
lokalisert i Norge
Formålet til MFN er:
• Å styrke, fremme og videreutvikle de
maritime næringer og deres mulighet til å
drive konkurransedyktig maritim virksomhet,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
• Bidra til:
– å videreutvikle nordnorsk maritim
kompetanse og kvalitet, med sikte på
økte leveranser og mer eksport av
maritime varer og tjenester,
– økt samarbeid mellom organisasjoner og
bedrifter innen norsk eksportrettet næringsliv,

Visjonen vår er at Norge skal være det mest
attraktive stedet i EØS området å drive, eie og
utvikle maritim virksomhet.
For å nå dette målet driver vi:
– Folkeopplysning og informasjonsarbeid
for å synliggjøre næringen
– Politisk påvirkning av næringspolitiske
fellesinteresser
– Styrking av samarbeidet og dynamikken
i den maritime klyngen
– Rekruttering av kompetanse til næringen
– Med en ledende rolle i viktige nasjonale
utviklingsprosjekter

– at den verdiskapning som skjer via
petroleumsaktivitetene i nord i rimelig grad
kommer Nord-Norge til gode.

Maritimt Forum Nord SA | Årsmelding 2017
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Årsberetning 2017

Virksomhet, lokalisering og styre

Maritimt Forum Nord SA (MFN) har gjennom sitt 19.
driftsår fulgt opp påbegynte prosjekter og arbeidet
målrettet mot sine definerte mål i hele regionen. MFN
sitt geografiske arbeidsområde er primært NordNorge, men når det gjelder rekruttering og utdanning
er MFN ansvarlig for de 4 nordligste fylkene. Maritimt
Forum sentralt ble etablert som en stiftelse i 1990,
der omkring 220 maritime bedrifter og organisasjoner var medlemmer. Nasjonalt samler Maritimt
Forum i dag over 700 bedrifter og organisasjoner, fra
både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i maritim
sektor. Sammen representerer Maritimt Forums
medlemmer hele verdikjeden. Dette er den maritime
næringen i Norge sitt fremste fortrinn. MFN ble
etablert som en stiftelse den 25. mai 1998 om bord i
hurtigruteskipet M/S Richard With, og har i dag
72 medlemmer. Den 4. juni 2001 besluttet årsmøtet
enstemmig å omgjøre stiftelsen til en forening. I ekstraordinært medlemsmøte i foreningen MFN den 20.
september 2011, ble det besluttet å endre organisasjonsform til et samvirkeforetak. Den 29. oktober
2013 ble Maritimt Forum Nord SA registrert (MFN).
Årsberetningen omfatter i vesentlig grad all virksomhet som har blitt utøvd av MFN gjennom året.
Samvirkeforetakets forretningsadresse er i Narvik.

Styret har i 2017 bestått av:
Styrets medlemmer

Tor Husjord, leder
Tor S. Andersen

Sylvi Barman Jensen
Jan Oddvar Olsen
Anette Meidell
Roald Isaksen
Johnny Hansen
Marius Ytterstad
Hilde Jordan
Svein Tore Nordhagen

Varamedlemmer

Arne Markussen
Øystein Jensen

Bård Mek Hansen
Hilde Kjerstad

Harry Arne Haugen
Svein A. Løken

Tor A. Vaskinn

Brita Christiansen
Rune Arnøy

Ken Harald Enoksen

Bianca Maria Johansen
Ifølge vedtektene velges lederen for 1 år. Øvrige
styremedlemmer velges for 2 år. Kontinuitet ivaretas.
Varamedlemmer velges hvert år, med funksjonstid
1 år.
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Administrasjon

MFN har p.t. 2 heltidsansatte og 1 deltidsansatt.

Økonomiske forhold

Årets drift viser et resultat på kr 2.159.357. Finanspostene utgjør kr 743 netto, hvoretter årsresultatet
fremkommer med et overskudd på kr 2.160.100.
Årsoverskuddet overføres til egenkapital. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet
for 2017 er satt opp under denne forutsetning. For
øvrig vises til vedlagte årsregnskap m/noter.

Utvikling i resultat og stilling

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av samvirkeforetakets resultat
for 2017 og økonomiske stilling ved årsskiftet.

Arbeidsmiljø og likestilling

Samvirkeforetaket har hatt 3 (1) ansatte i 2017.
Styret praktiserer likestilling i henhold til gjeldende
lovgivning. Det er forsøkt iverksatt tiltak for å endre
kjønnssammensetningen.

Ytre miljø

Samvirkeforetaket forurenser ikke det ytre miljø
utover det som er akseptabelt for virksomheten og
aktiviteten som drives.

Strategi- og handlingsplan

I 2013 ble det utarbeidet en strategi- og handlingsplan for MFN frem til 2016. I desember 2015 ble
planen revidert og ny plan gjelder nå for perioden
2016 – 2018. Arbeidet med revisjon av strategi og
handlingsplanen ble vedtatt på styremøte den
6. desember...
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SAR-prosjektet
Bakgrunnen for handlingsplanen
SARiNORs handlingsplan er et ledd i arbeidet med å
implementere de faglige anbefalingene fra SARiNOR
og SARiNOR2. Den opprinnelige planen var å avslutte
SARiNOR-prosjektet etter at de faglige utredningene
var lagt frem. Partnerne i SARiNOR konkluderte imidlertid med at faglige utredninger av praktiske temaer
har liten verdi med mindre anbefalingene blir gjennomført i praksis.
Forslaget om å utarbeide en handlingsplan for
implementering av de faglige anbefalingene fra
SARiNOR ble lansert under SARiNOR-seminaret i
Longyearbyen i mars 2017. Maritimt Forum Nord ble
gitt i oppdrag å utarbeide et slikt forslag, som ble
oversendt Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og de relevante stortingskomiteene i slutten av april.
Forslaget ble et tema under Stortingets behandling av
Beredskapsmeldingen senere på våren. Tilbakemelding til MFN var at man anså det som naturlig at en slik
handlingsplan best kunne utarbeides av SARiNOR, og
at handlingsplanen måtte inneholde forslag til
prioriteringer med tilhørende kostnadsanslag.
SARiNORs partnerskap besluttet på sitt møte i juni
påta seg å utarbeide en slik handlingsplan og ga
Maritimt Forum Nord i oppdrag å føre planen i
pennen og legge forslaget frem for partnerskapet på
et møte i november 2017. Utkastet er godkjent med
noen kommentarer, og vil bli lagt frem for Justis- og
beredskapsdepartementet i februar 2018 etter at
sluttrapporten fra SARiNOR foreligger.

Handlingsplanen

Formålet med SARiNOR
Handlingsplanen bygger på de faglige anbefalingene
som er resultatet av to omfattende utredningsprosjekter om søk og redning i arktiske strøk – SARiNOR
og SARiNOR2. Rapporten fra SARiNOR konsentrerer
seg om søk og redning av mennesker som forulykker
i arktiske farvann, mens rapporten fra SARiNOR2
omhandler sikring av miljøet og berging av verdier på
skadestedet etter at de forulykkede er reddet.
SARiNOR-prosjektene er finansiert av Utenriks-
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departementet og næringen i fellesskap og har pågått
i nesten fem år. Sluttrapporten skal legges frem i
februar 2018.
Partnerskapet, bestående av de finansielle bidragsyterne i SARiNOR-prosjektene, har bestått av følgende
organisasjoner og bedrifter:

Conoco Phillips, DNV GL, Eni Norge, Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), Hovedredningssentralen Nord-Norge, Kystvakten, Kystverket,
Lundin, Maritimt Forum Nord, Nordland fylkeskommune, Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norske Shell,
Norwegian Hull Club, Statoil, Den Norske Krigsforsikring, Redningsselskapet, Troms fylkeskommune,
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap og
Petroleumstilsynet.

Ut over partnerskapet har følgende selskaper,
organisasjoner og institusjoner bidratt:

Universitetet i Tromsø, Nord Universitet, Norut,
SINTEF, SINTEF IKT, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping (St. Petersburg, Russland), Christian Michelsen Research, GMC
Maritime AS, Hansen Protection, Harding Safety,
Lufttransport, Marintek, Memorial University of
Newfoundland (Canada), Norges Fiskarlag, Norsafe,
Polar Safety Systems, Tromsø Skipperforening, Universitetet i Stavanger, Universitetssykehuset NordNorge, Viking Life-Saving Equipment, Viking Supply,
133 Luftving og 330-skvadronen.

Utgangspunktet for SARiNOR-prosjektet er den
juridisk bindende SAR-avtalen mellom de åtte
medlemslandene i Arktisk Råd. Denne avtalen har
skapt et formelt rammeverk for beredskapen i Arktis.
Premisser for forslagene i handlingsplanen
De viktigste premissene for handlingsplanen er hentet
fra:
• Meld. St 32 (2015-16) - Svalbard
(Justis- og beredskapsdepartementet)
• Meld. 10 (2016-17) Risiko i et trygt samfunn
– Beredskapsmeldingen
(Justis- og beredskapsdepartementet)
• Innst 88 S (2016-17) til Svalbardmeldingen
fra Stortingets Utenriks- og forsvarskomité
• Innst 326 S (2016-17) til Beredskapsmeldingen
fra Stortingets Justiskomité.

Grønnland.

• Faglige funn og anbefalinger fra SARiNOR 1
• Faglige funn og anbefalinger fra SARiNOR 2.
Gjennomgangen av de politiske dokumentene og de
faglige anbefalingene viser høy grad av sammenfall i
situasjonsforståelse, utfordringer og hva som bør
gjøres. Formålet med SARiNOR er - på et rent faglig
grunnlag – å gjennomføre en grundig analyse og fremme
konkrete forslag til tiltak som et samlet norsk SAR-miljø
mener er nødvendige for å realisere de politiske målsetningene som kommer til uttrykk i de foran nevnte
politiske dokumentene.
Svalbardmeldingen om SAR-beredskap i Arktis.

Hercules Jan Mayen.

Svalbardmeldingen slår fast at det de senere år har
vært en betydelig styrking av beredskapen i Arktis.
Begrunnelsen er:
• Sikkerhets- og beredskapsutfordringer ved økende
sjøtrafikk i farvannet rundt Svalbard og nordområdene generelt.
• Store avstander og krevende klima, som gir ekstra
utfordringer.
• Den stedlige beredskapen er ikke dimensjonert for
å håndtere større eller samtidige hendelser over
lang tid. Forebyggende tiltak blir derfor avgjørende.

Grønnland.
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• Dersom hendelser likevel skulle inntreffe, er det
viktig å være godt øvet og forberedt på å håndtere
situasjonen.
Meldingen konkluderer med å omtale en rekke tiltak
som regjeringen vil gjennomføre for å styrke SARberedskapen. Disse tiltakene samsvarer godt med de
tiltakene som anbefales i de faglige tiltakene fra
SARiNOR.
Innstillingen til Svalbardmeldingen fra Utenriks- og
forsvarskomiteen om SAR-beredskap.

I innstillingen til Svalbardmeldingen fra Utenriks- og
forsvarskomiteen ble følgende tiltak fremhevet om
SAR-beredskap i Arktis:
• «Komiteen mener at regjeringen bør vurdere
Longyearbyen som et nav for søk og redning i
Arktis.
• Komiteen mener det er viktig å intensivere
sjøkartleggingen av farvannene rundt Svalbard og
viser i den forbindelse til SARiNOR.
• I lys av uforutsigbare vær- og isforhold bør det
også vurderes opprettet en egen værradar på
Svalbard.
• Komiteen vil også understreke viktigheten av trening og felles øvelser for å oppnå bedre samhandling mellom aktører som forventes å bidra med søk
og redning og viser til SARiNOR-prosjektet.
Beredskapsmeldingen om SAR-beredskap i Arktis.

Tilsvarende vurderinger blir gitt i Justis- og beredskapsdepartementets Beredskapsmelding, som ble
lagt frem våren 2017. Det blir her fremhevet at
Svalbards geografiske plassering, store avstander og
krevende klima gir særskilte utfordringer innenfor
samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. «Den
statlige beredskapen er ikke dimensjonert for å
håndtere større eller samtidige hendelser over lang
tid».
«Justis- og beredskapsdepartementet vil med bakgrunn i den generelle aktivitetsøkningen i området,
Meld. St. 32 (2015-16) Svalbard og Innst. 88 S (201617), samt DSBs evalueringsrapport fra skredulykken
i Longyearbyen 19. desember 2015 be Sysselmannen
ta initiativ til et arbeid i Beredskapsrådet hvor dimensjonerende beredskap på Svalbard skal vurderes.
Dette arbeidet skal i tillegg utføres i dialog med andre
relevante aktører og sentrale myndigheter».
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Innstillingen til Beredskapsmeldingen fra Justiskomiteen om SAR-beredskap.
Stortingets Justiskomité kom i sin innstilling til Beredskapsmeldingen med en rekke utdypende vurderinger
og innspill. Vi vil særlig fremheve følgende:
• «Komiteen viser til at Norge over lang tid har vært
en pådriver for å få på plass globale kjøreregler og
beredskap i polare farvann».
• «Komiteen vil i den forbindelse vise til vedtakene
i IMO, Polarkoden for skip, som trådte i kraft
1. januar 2017. Komiteen er kjent med rapportene
fra bl a SARiNOR, som dokumenterer at det er et
betydelig gap mellom de minstekrav som aktørene
i dag følger og de obligatoriske mål og krav som
følger av vedtakene i Polarkoden. Komiteen vil
peke på at norske myndigheter har et selvstendig
ansvar for å sørge for at dette gapet lukkes.
SARiNOR har i sine rapporter kommet med en
rekke anbefalinger til tiltak som er nødvendige for
å lukke dette gapet».
• «Komiteen vil med utgangspunkt i utredningene
og anbefalingene fra SARiNOR anmode om at
regjeringen vurderer videre oppfølging av prosjektet SARiNOR».
• «Komiteen viser for øvrig til Meld. St. 32 (201516) Svalbard og Innst. 88S (2016-17) og de
anbefalingene som der fremkommer for å styrke
SAR-beredskapen. Komiteen mener at etablering
av værradar på Svalbard vil ha stor betydning for
sikrere sjøtransport, samt ha stor beredskapsmessig betydning for lokalsamfunnet i Longyearbyen,
som vil få betydelig forbedring av forhåndsvarsling
av snøforhold som vil kunne medføre snøras. Det
samme gjelder selvsagt også på sommeren og ved
varsling av store nedbørsmengder»
• «Komiteen vil understreke viktigheten av et sterkt
og velfungerende internasjonalt redningssamarbeid. Kvaliteten er avhengig av nødvendig fokus
og kunnskap om hvilke utfordringer aktivitet i
nordområdene kan føre til. Komiteen mener at
samarbeidet med Russland om søk og redning
viser at selv i krevende tider internasjonalt finnes
det områder hvor man likevel makter å holde det
rette fokus».
• «Komiteen vil videre vise til Meld. St. 32 (2016-17)
Svalbardmeldingen. Komiteen vil vise til at nordområdenes særskilte utfordringer ble gjennomgått. Komiteen vil henvise til følgende
merknad (fra Utenriks- og forsvarskomiteen)»:
«Komiteen mener også at regjeringen bør vurdere
Longyearbyen som et nav for søk og redning i Arktis.
Bakgrunnen for avtalen var en erkjennelse av at økt

aktivitet og trafikk i Arktis krever styrking av redningssamarbeidet.»

«Komiteen mener at det blant annet er viktig å
intensivere sjøkartleggingen av farvannene rundt
Svalbard. Komiteen viser at Maritimt Forum Nord
har gjennomført en omfattende utredning om søk
og redning i arktiske farvann som avdekker
mangler ved beredskapen.»

• «Komiteen slutter seg til de tidligere komitémerknadene og støtter opp om de ambisjoner som
der er beskrevet. Likedan understreker komiteen
alvorlighetsgraden som er beskrevet. Komiteen
forventer derfor at regjeringen tar problemstillingen på alvor og vurderer nødvendige tiltak
fortløpende».
Hva gjør næringsaktørene selv for å styrke SARberedskapen?
I nordområdemeldingen fra 2011-12 heter det:
«Regjeringen vil sikre norsk evne til å utøve redningstjeneste i eget og tilsluttende redningsansvarsområde

gjennom å opprettholde og forbedre vår evne til
effektivt søk og redning».
Videre heter det: «Det påligger den enkelte næringsutøver og deres bransjeorganisasjoner systematisk å
arbeide for å redusere risikoen for ulykker og selv å
kunne håndtere kriser i større utstrekning enn det
som er nødvendig i andre farvann».
SARiNOR er et direkte svar på dette pålegget. Her går
næringslivet sammen i et felles prosjekt for å løse en
nasjonal utfordring. De faglige anbefalingene fra
SARiNOR-rapportene stiller krav til både myndighetene og næringsaktørene. Næringsaktørenes
hovedansvar er selvberging, mens myndighetene har
det overordnede ansvaret for søk og redning.
I utgangspunktet vil de kommersielle aktørene følge
de minimumskrav som stilles fra myndighetenes side.
SARiNOR gir i sine rapporter faglige anbefalinger på
hvilke prioriterte områder det er behov for endringer
i regelverket, for å styrke næringsaktørenes investeringer i for å forbedre evnen til søk og redning.
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Men det er også mange eksempler på at de kommersielle aktørene har en kommersiell egeninteresse
av å investere i utstyr og løsninger som til dels går betydelig lenger enn minimumskravene.
Et eksempel er de investeringer som en lang rekke
cruiseselskaper nå gjør i nye explorerskip som skal
seile i Arktis og Antarktis. Hvis det skulle skje en
ulykke som skyldes svikt i beredskap og/eller redningsutstyr kan de kommersielle konsekvensene bli
katastrofale.
Det er i desember 2017 hele 22 slike skip under bygging ved norske verft – flere av dem er kontrahert av
Hurtigruten.
Den største investeringen gjøres av det franske
rederiet Ponant i et cruiseskip som skal seile i polare
farvann. Dette er et elektrisk hybrid skip til en verdi
av NOK 2,7 mrd. Skipet skal bygges ved Vard Søviknes
Verft og opplyses å være det første kommersielle skip
som har høyeste isklasse og kan om ønskelig seile helt
til Nordpolen. Investeringen gir store ringvirkninger
til både lokalsamfunn og norsk utstyrsindustri.
Et annet eksempel er at Krigsforsikringen har donert
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RS Odin til en verdi av NOK 45 mill til Redningsselskapet. Det er uttrykt ønske om at Odin skal
lokaliseres i Nord hvor behovet er størst.
Fra SARiNORs side vil det i tillegg bli redegjort for
hvordan SARex kan komme til å spille en viktig rolle i
næringsaktørenes arbeid med å styrke SAR-beredskapen i Arktis.
Handlingsplanen

Premisser for å prioritere arbeidet med en Arktisk beredskapsbase i Longyearbyen
SARiNOR har særlig merket seg Departementets
påpekning av at den stedlige beredskapen på Svalbard
ikke er dimensjonert for å håndtere større eller
samtidige hendelser over lang tid. Vi tolker også innspillene fra Stortingets Utenriks- og forsvarskomité
om å vurdere Longyearbyen som et nav for søk og
redning i Arktis som en støtte til arbeidet for å styrke
Longyearbyens rolle i den norske SAR-beredskapen.
SARiNOR har med dette utgangspunkt besluttet å
gjøre arbeidet med å bygge opp en Arktisk beredskapsbase på Svalbard til en premiss for alle de andre

tiltakene som er foreslått i handlingsplanen fra
SARiNORs side. Begrunnelsen er at en vesentlig styrkelse av den stedlige beredskapen i Longyearbyen er
det viktigste enkelttiltak som norske myndigheter kan
gjøre for å styrke den norske SAR-beredskapen i Arktis.
Dette er en anbefaling som er støttet av et samlet
norsk SAR-miljø.
En arktisk beredskapsbase i Longyearbyen
– forslag til tiltakspakke med kostnadsanslag

• Samordning og utvidelse av lokaliteter for
oljevern og andre beredskapsfunksjoner i
Longyearbyen
• Tiltaket innebærer samordning og utvidelse av
lokaliteter for oljevern og andre beredskapsfunksjoner (SAR) i Longyearbyen.
Behov: Forventet aktivitetsøkning i Longyearbyen.
Her finnes en infrastruktur som kan anvendes av
aktører som Kystverket, Sysselmannen, Kystvakten,
Universitetssykehuset og Sivilforsvaret etc. Dette
inkluderer bygningsmasse for utstyr, kontor for
aksjonssentral og innkvarteringsmuligheter.
Kostnad estimert til omkring 100 mill over en periode
på fem år. Lave driftskostnader.
• Etablere mobilt lagring og transportkonsept
på Svalbard for rask mobilisering av materiell
– inklusive forhåndslagring av utstyr
Tiltaket innebærer at det etableres et mobilt konsept, lignende det som finnes på Fastlandet (NOFO
speed-lekter) for lagring og rask mobilisering av
materiell som er tilpasset nordområdene. I tillegg
etablering av utstyrsdepoter. Formålet er å få ned
responstid på førsteinnsats.
Kostnaden estimert til NOK 50 mill.
Implementering over en periode på to år.
• Etablering av en værradar på Svalbard
Begrunnelsen er følgende:
• En værradar vil gi bedre is- og værobservasjoner
og sikrere varsling av polare lavtrykk.
• En værradar også styrke den sivile beredskapen.
Dette er særlig viktig i lys av den økende
skredfaren i og omkring Longyearbyen.
Beregnet kostnad er NOK 12 mill.

• Styrket tilstedeværelse av beredskapsskip for
søk og redning samt oljevernberedskap
Det anbefales at Polarsyssel – som disponeres av
Sysselmannen – drives på helårlig basis, ikke ni
måneder i året slik som i dag.
Merkostnaden er estimert til NOK 4,5 mill på årsbasis.
• Etablering av spesialstyrke underlagt sysselmannen for å styrke innsatsen i krisesituasjoner
Formålet å ha tilgang på personell som er trent til
situasjonsvurdering, gjøre riktige vurderinger som
igjen vil redusere responstiden. Lave driftskostnader. Tidslinje under 2 år.
• Etablering av maritim bredbåndradio (MBR)
For å styrke kommunikasjonen i områdene rundt
Svalbard anbefales det som et første steg å utplassere maritim bredbåndradioer (MBR) rundt
øygruppen. Dette vil gi bedre kommunikasjon ved
SAR og oljevernaksjoner.
Tidslinje under 2 år.
Investeringskostnader: NOK 6 mill. Lave driftskostnader.
Andre prioriterte tiltak for å styrke SARberedskapen i Arktis – inklusive kostnadsanslag

• Utruste de 3 nye kystvaktskipene med slepekapasitet og oljevernutstyr kombinert med
hevet beredskap og mer trening.
Høy nytteverdi for SAR-beredskap.
Investeringskostnad NOK 40 mill.

• Fartøysprogram for å involvere flere fartøyer i
oljevernberedskapen
Kan inkludere lokale turistskip, havgående fiskefartøyer, losbåter, generelt fartøy som seiler mye i
nordområdene.
Investeringskostnaden er anslått til NOK 5 mill.
• Intensivering av sjøkartleggingen rundt Svalbard
med utgangspunkt i anbefalingene fra SARiNOR
Begrunnelsen for forslaget er den økende risikoen
for alvorlige hendelser i havområdene rundt
Svalbard på grunn av økt trafikk, samt manglende
og dårlig sjøkartlegging. Nye havområder åpnes
som følge av mindre havis og breer som trekker
seg tilbake. Det fører blant annet til at cruiseskip
seiler stadig nærmere iskanten uten at det finnes
nødvendig sjøkartlegging og kvalitetssikrede
dybdemålinger.
Maritimt Forum Nord SA | Årsmelding 2017
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Kostnad: Det foreslås en tilleggsbevilgning på NOK
10 mill for å kunne videreføre og styrke arbeidet
med å kartlegge behov og gjennomføre tiltak.
Områder med høyest risiko bør prioriteres.
• Tiltak for å styrke og modernisere kommunikasjonsløsninger rundt Svalbard
SARiNOR anbefaler at man som neste steg etter
etableringen av MBR videreutvikler og bygger ut
eksisterende telecom struktur på Svalbard. En slik
løsning vil gi bedre bredbånd- og VHF-dekning i
kystnære områder og vil kunne dekke den vesentligste delen av skipstrafikken rundt Svalbard. De
foreslåtte tiltakene er beskrevet mer inngående i
de faglige anbefalingene fra SARiNOR 2.
Estimert kostnad: I overkant av NOK 200 mill over
en periode på 3 år.
• Styrking av redningstjenesten gjennom økt
satsing på trening og øvelser med andre land
og på tvers nasjonale sektorgrenser
SARiNORs begrunnelse og anbefalinger er følgende:
• Norges utvidete ansvarsområde som følge av SARavtalen krever en bedre radioinfrastruktur,
spesielt i samarbeidet med Grønland og Russland.
I den forbindelse bør det gjennomføres samarbeidsformer som kan forenkle regulær kommunikasjon og deling av informasjon mellom
landene, ikke bare i forbindelse med hendelser.
• Det må gjennomføres øvelser med grundigere og
mer systematisk vurdering i etterkant for å sikre
kontinuerlig forbedring og effektivisering.
• De fleste aktørene har avsatt midler til egen trening, men det har vist seg vanskelig å samordne
disse slik at større felles øvelser kan gjennomføres.
Det bør derfor vurderes å innføre ordninger som
innebærer at aktuelle aktører kan inviteres til å
delta i felles øvelser mot kompensasjon.
• Misforståelser kan lett oppstå som følge av språk
barrierer mellom de aktuelle landene og bruk av
ulike ord og begreper på utstyr og handlinger mellom etatene. Dette krever økt samarbeid.
• Det viser seg at evalueringen av gjennomførte
øvelser i mange tilfeller er mangelfull, og at man
dermed ikke lykkes med å identifisere svakhetene,
noe som er en forutsetning for å iverksette de rette
forbedringstiltak. En felles systematikk for evaluering og identifisering av tiltak bør etableres. Det
bør i den forbindelse opprettes en analyse-,
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evaluerings- og planleggingskapasitet ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.
Kostnad:
i. NOK 5 mill til planlegging og gjennomføring av en
storulykke øvelse.
ii. NOK 2 mill til å finansiere et prosjekt som skal
systematisere funn og anbefalinger fra allerede
gjennomførte øvelser i nordområdene.
iii. NOK 10 mill for å etablere en analyse-, evalueringsog planleggingskapasitet ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge og NOK 7,5 mill til drift.
• Økt kompetanse, samarbeid og samhandling
om arktisk beredskap
SARiNOR anbefaler følgende:
• Styrket kompetansebygging innen arktisk oljevern
og overlevelse.
• Etablering av en ekspertgruppe for berging og
miljøsikring i nordområdene.
• Tydeliggjøring av kompetanse og ressurser for
relevante bergingsselskaper.
• Mer informasjon til ikke-statlige aktører (kapteiner,
rederier, forsikringsselskaper etc) om aktører,
roller og ansvar innen sjøsikkerhet og beredskap i
nordområdene.
Disse tiltakene innebærer lave investerings- og
driftskostnader.
Anbefaling
De faglige rapportene fra SARiNOR gir en grundig
vurdering av status for den norske SAR-beredskapen
i Arktis. På dette grunnlag fremmes en rekke faglige
anbefalinger til tiltak for å løfte beredskapen opp på
det nivå som er nødvendig for å realisere de politiske
målsetningene som kommer til uttrykk i Svalbardmeldingen, Beredskapsmeldingen og stortingsinnstillingene til disse to meldingene.
Norske myndigheter setter allerede i dag inn store
ressurser for å ivareta den norske SAR-beredskapen
og denne innsatsen er økende. Eksempler på viktige
norske SAR-aktører er Kystvakten, Kystverket, Hovedredningssentralen, Redningsselskapet og Luftforsvaret (133 Luftving og 330-skvadronen).
Den store innsatsen til tross – funnene i SARiNORrapportene dokumenterer at den norske SAR-beredskapen ikke er dimensjonert for å håndtere den stadig
økende risikoen for ulykker som følger av den
voksende aktiviteten i Arktis. Med utgangspunkt i
disse funnene fremmer SARiNOR derfor en rekke
faglige anbefalinger til tiltak.

SARiNOR 2

Sammendrag
SARiNOR prosjektet er et norsk samarbeidsprosjekt
mellom offentlige og private aktører innen maritim
virksomhet og beredskap. Prosjektet eies av Maritimt
Forum Nord (MFN). Første del, SARINOR, fokuserte
på søk og redningstjenesten. I SARiNOR 2 (denne
rapporten) fokuseres det på beredskap mot akutt
forurensning og på bergingsoperasjoner, som en
naturlig videreføring av del 1. SARiNOR2 prosjektet
har bestått av følgende partnere: AS Norske Shell, Den
Norske Krigsforsikring, DNV GL, Eni Norge AS, Hovedredningssentralen, Kystvakten, Kystverket, Lundin
Norway A/S, NOFO, Petroleumstilsynet, Norges
Rederiforbund og Redningsselskapet.
DNV GL har vært engasjert av MFN for å fasilitere
SARiNOR2 prosjektet.

I tilknytning til behandlingen av Beredskapsmeldingen i Stortingets beredskapskomité ble det anbefalt
at SARiNOR på grunnlag av de faglige anbefalingene
utarbeider en handlingsplan som inneholder forslag
til prioriteringer med tilhørende kostnadsanslag.
SARiNOR legger vekt på at forslagene i handlingsplanen blir sett i sammenheng med Svalbardmeldingen og Beredskapsmeldingen og den politiske
behandlingen av disse. I Svalbardmeldingen er SARpolitikken en del av Svalbardpolitikken, i Beredskapsmeldingen er SAR-politikken en del av beredskapspolitikken. Det som savnes er en melding som har
fokus på den norske SAR-politikken i Arktis i en tid
med nye og økende utfordringer.
SARiNOR foreslår derfor at Justis- og beredskapsdepartementet med utgangspunkt i SARiNORs handlingsplan og faglige anbefalinger utarbeider en
stortingsmelding om den fremtidige norske SARpolitikken i Arktis. Et samlet norsk SAR-miljø vil være
støttespillere i arbeidet med en slik melding.
Narvik 8. januar 2018.
Tor Husjord

Hovedmålet for SARiNOR2 har vært å kartlegge
dagens beredskap mot akutt forurensning og bergingsoperasjoner, identifisere behov og definere
fremtidens beredskaps løsninger for nordområdene.
En sentral målsetning har vært å identifisere tiltak
som i størst mulig grad adresserer svakheter i dagens
situasjon, og samtidig fremmer samordning og samarbeid mellom brukerne av nordområdene. Fokus for
prosjektet har vært å identifisere hvilke tilleggsutfordringer man vil møte i nordområdene, og hvilke
tiltak som er aktuelle for å takle disse. Det fokuseres
på konsekvensreduserende tiltak. Når det gjelder nye
tiltak fokuseres det på områdene nord for Bjørnøya,
nærmere bestemt nord for grensen for IMO Polarkode.
SARiNOR2 prosjektet har ikke hatt til formål å
erstatte eller overprøve eksisterende analyser eller
studier. Derimot har det vært viktig å bygge på
eksisterende arbeid, og å anvende dette i en bred og
strategisk analyse av dagens situasjon og framtidige
behov.
Maritim beredskap i nordområdene er tema med høy
prioritet. Aktivitet både fra skipsfart og petroleumsindustri er forventet å vokse i årene som kommer, noe
som har aktualisert spørsmålet om hvordan beredskapen i nordområdene skal utformes framover.
Nordområdene har betydelige sammenhengende
naturområder med store miljøverdier. Kombinert med
enorme geografiske avstander, begrenset bosetting og
infrastruktur og krevende værforhold skaper dette
unike tilleggsutfordringer for beredskapen sammenlignet med situasjonen ved fastlandet. I tillegg er
klimaendringene tydeligere i Arktis enn mange andre
steder. Arbeidet fokuserer på de tilleggsutfordringer
som er knyttet til nordområdene.
Maritimt Forum Nord SA | Årsmelding 2017
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Ulykker til sjøs kan både sette menneskeliv i fare, og
gi skadelige utslipp til miljøet. Fartøy, last og innretninger representerer i tillegg store økonomiske verdier som kan gå helt eller delvis tapt. Ved en
ulykkeshendelse, eller ved fare for dette, vil man
svært ofte stå ovenfor en mulig kombinasjon av slike
konsekvenser. I en operativ situasjon er det derfor
behov for å prioritere rekkefølgen på tiltak. I operativ
maritim beredskapsvirksomhet gjelder følgende
overordnede prioriteringer for all innsats:
1) Liv og helse
2) Natur- og miljøverdier
3) Økonomiske verdier

området. Den avgjørende forskjellen fra fastlandet er
de enorme geografiske avstandene i kombinasjon
med en liten befolkning og svært begrenset infrastruktur. Per i dag vil hendelser og aksjoner med et
visst omfang være prisgitt ressurser utenfra, noe som
både er tidkrevende og operasjonelt sårbart. Tilleggsutfordringene i nordområdene er også av operasjonell
art, hvor en av de underliggende driverne er den arktiske naturen og klimaet. Lave temperaturer påvirker
alle ledd i en operasjon når en skal redde miljø og
verdier, men også ising, tåke/dårlig sikt, polare
lavtrykk vil gjøre forholdene krevende både for
personell og utstyr.

Beredskap mot akuttforurensning er regulert i forurensningsloven og svalbardmiljøloven, og pålegger
private, kommunale og statlige aktører ansvar og oppgaver innen beredskapen, herunder varsling,
mobilisering og aksjonering. Dette berører direkte
eller indirekte en rekke aktører med ulike beredskapsressurser og kapasiteter. Både mellom aktører
internt i Norge og mellom Norge og andre stater er
det et utstrakt samarbeid, herunder avtaler og
gjensidig bistand.
Hoveddelen av ressursene for berging og oljevernberedskap i Norge er lokalisert ved fastlandet eller
ved petroleumsindustriens innretninger og aktiviteter. Beredskapsressursene kan forenklet deles i
personell, materiell og støtteressurser. Overvåkning,
kommunikasjon og evne til å danne et korrekt situasjonsbilde er grunnleggende kapasiteter i beredskapen, hvor det fremdeles finnes betydelige
svakheter i nordområdene pga. lavere dekningsgrad
telekommunikasjon mv. Det er i senere tid prøvet ut
nye løsninger med gode resultater.

Tilgjengelige beredskapsressurser i det geografiske
fokusområdet er vurdert overordnet etter prinsippene om Tiered Response. Tier 1 omfatter lokale
ressurser, Tier 2 nasjonale/regionale ressurser og
Tier 3 Internasjonale ressurser. Dette muliggjør oppskalering av innsatsen etter behov. Ved forurensningshendelser finnes det noe lokale ressurser som kan
settes inn, men disse har begrenset kapasitet.
Kapasitet og robusthet over tid vil være svært
begrenset ettersom det er få dedikerte beredskapsressurser i området. Ikke minst gjelder dette vinterstid, selv om det da også er mindre skipstrafikk. Tiltak
og ordninger som utnytter eksisterende fartøys- og
personell ressurser og setter disse i stand til å yte
innsats blir viktig, eksempelvis fiskefartøy.

Bergingsressurser omfatter et bredt spekter av fartøy
og utstyr for sleping og annen bistand til fartøyer og
innretninger som har fått problemer. Oljevernberedskap omfatter i tillegg ressurser til å stanse eller
begrense skader på miljøet ved oljeutslipp herunder
mekanisk oppsamling, kjemisk dispergering og in-situ
brenning. Både berging og oljevernaksjoner påvirkes
av vær, sjøtilstand, temperatur og sjøs, og kan derfor
under vanskelige forhold ha begrenset effekt. Vinterstid forventes forholdene i snitt å gi begrensinger for
effektiv bekjempelse av oljeutslipp, mens sommerhalvåret i snitt vil ha mye gunstige forhold.
Kartleggingen viser at nordområdene har klare
tilleggsutfordringer for beredskap mot akutt forurensing og bergingsoperasjoner til sjøs. Tilleggsutfordringene er knyttet til å etablere og å vedlikeholde
en robust beredskap med tilstrekkelige kapasiteter
til å ivareta den forventede aktivitetsøkningen i
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Det foreslås fire tiltakspakker med totalt 19 undertiltak. Tiltakspakkene i prioritert rekkefølge er:
1. Arktisk beredskapsbase på Svalbard
2. Økt kompetanse, samordning og samarbeid
om arktisk beredskap
3. Kommando og kontroll for overvåkning og
aksjonering i nordområdene
4. Fartøysprogram for beredskap i nordområdene
Tiltakspakkenes formål er å forbedre dagens beredskap vesentlig på de områdene hvor tilleggsutfordringene har blitt identifisert. Satsing på en arktisk
beredskapsbase på Svalbard vil være et avgjørende
skritt i retning av en forbedret beredskap i nordområdene. Det betyr økt lokal tilstedeværelse av både
ressurser, infrastruktur og logistikk-kapasiteter. Å
etablere en arktisk beredskapsbase på Svalbard vil
derfor være et grunnleggende grep for å møte de tilleggsutfordringene som er identifisert. Tiltaket
henger også sammen med satsingen på økt kompetanse, samarbeid og samhandling om arktisk beredskap, samt en vesentlig styrking av kommando og
kontrollsystemer for overvåkning og beredskapsaksjoner i nordområdene. Etableringen av et fartøys-

program for beredskap i nordområdene vil innebære
vesentlig styrking av raskere og dermed mer effektiv
førsteinnsats, samt økt robusthet ved større hendelser og aksjoner. Dette vil gjøre beredskapen vesentlig mer robust i møte med nåværende og framtidig
aktivitet.
Det er lagt vekt på at alle tiltakene både har
strategiske formål og forankring, og at de har positivt
kost/nytte. Tiltakene er utformet med flere undertiltak som henger sammen, men som kan gjennomføres
hver for seg og av ulike aktører. Dette gir fleksibilitet
med tanke på gjennomføring, samt mulighet for å
justere og tilpasse de enkelte tiltakene nærmere. Det
er viktig å se på den kumulative effekten av tiltakene
under ett. De anbefalte tiltakene vil også bidra til en
generell styrking av samfunnsberedskapen i området
da det er mange synergieffekter mellom styrking av
oljevernberedskapen og muligheten til å redde liv. De
anbefalte tiltakene vil også bidra til å stryke beredskapsmiljøet i Longyearbyen. Tiltakene vil også kunne
fungere som et «springbrett» for relevant industri,
utdanning, forskning og utvikling av arktisk teknologi
og kompetanse.
Det vil være betydelige utgifter forbundet med etablering og drift av en tilstrekkelig beredskap i nordområdene. Det prinsipielle spørsmålet er hvem som
skal betale for beredskapen. Som havnestat på
Svalbard har Norge juridisk hjemmel til å etablere og
håndheve et strengere regelverk dersom det anses
formålstjenlige. SARiNOR2 prosjektet mener dette er
spørsmål som framover bør vurderes av de politiske
myndighetene.

SARex Svalbard
Fra 1. januar 2017 trådte «Polarkoden» i kraft. Formålet er å redusere sannsynligheten og konsekvensene
ved ulykker i arktiske farvann. Koden krever at utstyret for overlevelse skal opprettholde sin funksjonalitet frem til man blir reddet eller i minimum 5
dager. Det fordrer at dagens redningsutstyr forbedres
og utvikles.
Gjennom den internasjonale søk- og redningsavtalen
mellom Arktisk Råds medlemsland, er Norges ansvar
for søk og redning utvidet helt opp mot polpunktet.
I prosjektet «SARex 1 (Search and rescue exercise)
Svalbard» ble det i 2016 gjennomført et tokt i regi av
Kystvakten, firmaet GMC i Stavanger og Universitetet
i Stavanger med fullskalatest av redningsbåt, redningsflåte og standard SOLAS redningsutstyr for å
undersøke om dette utstyret tilfredsstiller IMO
Polarkode sitt krav om redningsutstyr som kan sikre
5 døgns overlevelse etter en ulykke i nordlige farvann.
Scenariet som ble testet var spesielt utviklet for redning etter en ulykke med et cruiseskip med et stort
antall passasjerer. Resultatet fra øvelsen var at
standard utstyr vurderes som ikke tilfredsstillende.
En ny øvelse «SARex 2» ble derfor arrangert av den
samme gruppen i Svalbard farvann i mai 2017 med
sterk deltagelse fra Sjøfartsdirektoratet og Maritimt
Forum Nord/ Rederiforbundet for å vurdere effekten
av forbedringer av utstyret. Resultatene ble meget
oppløftende og betydelige forbedringer med små
investeringer ble oppnådd. For flåten er det vesentlig
å introdusere isolert bunn. Rapportene fra øvelsene
gir en grundig gjennomgang av øvelsenes formål og
Maritimt Forum Nord SA | Årsmelding 2017
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resultat. Alle deltagerne bidrar dessuten med egne
vurderinger fra øvelsene.
Man skal merke seg at øvelsen i 2017 pekte på at de
som blir reddet lett kan bli utmattet etter mer enn ett
døgn i redningsmidlene og at varmebalanse, tilstrekkelig med vann samt utluftning (for å sikre at CO2
innholdet ikke går over grenseverdier) er essensielle
punkt. Ledelse om bord i redningsmidlene er også
vesentlig.
Fra et akademisk og et praktisk synspunkt representerer øvelsene datainnsamling for videre bearbeiding hvor endelig målsetting vil være å bidra til
at det lages retningslinjer i IMO regi for hvordan de
funksjonelle krav i Polarkoden kan tilfredsstilles.
Dette vil også innebære en sitteplan for redningsmidlene for å sikre tilstrekkelig plass for å bevege seg
med det betydelig tyngre utstyret de reddede må ha
med sammenlignet med krav til redning i mer
tempererte områder.
X SOLBERG, K. E., GUDMESTAD, O. T. & KVAMME, B. O. 2016.
Search and rescue exercise conducted off North Spitzbergen:
Exercise report. Rapporter fra Universitetet i Stavanger; 58. University of Stavanger.
xx SOLBERG, K. E., GUDMESTAD, O. T., & SKJÆRSETH, E. 2017.
SARex 2: Surviving a maritime incident in cold climate
conditions. Rapporter fra Universitetet i Stavanger; 69. University of Stavanger.

SARex-prosjektet med toktene i 2016 og 2017 har i
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sum vært en suksesshistorie. Initiativet ble skapt
under et SARiNOR-møte i Bodø høsten 2015, med
Knut Espen Solberg og Fartøysjef (KV- Svalbard)
Endre Barane som initiativtakere. Disse har sammen
med professor Ove Tobias Gudmestad ved Universitetet
i Stavanger fungert som pådrivere og prosjektorganisasjon. SARex-toktene har vært gjennomført
etter dugnadsprinsippet.
Ledelsen for SARex-prosjektet tok sensommeren
2017 kontakt med Maritimt Forum Nord og ytret et
ønske om at MFN skulle ta «eierskap» til SARex og
etablere en mer solid plattform for videreføring av initiativet. I november i fjor samlet MFN sentrale aktører
i prosjektet til et møte i Oslo for å diskutere fremtiden
til SARex-initiativet. I møtet fikk MFN mandat fra prosjektgruppen om å ta eierskap til prosjektet og jobbe
frem en prosjektbeskrivelse, foreslå organisering og
kartlegge muligheter for finansiering av en videreføring. Videre var det enighet om at deltakelse fra
Sjøfartsdirektoratet, Kystvakten, Kystverket, Norges
Rederiforbund og NOFO er avgjørende, og at disse
derfor inngår i prosjektets styringsgruppe. I tillegg ble
Petroleumstilsynet del av prosjektgruppen. Senere
har også DNV GL tilsluttet seg prosjektet.
MFN har i samråd med de øvrige deltakere i SARex
Svalbard besluttet å søke om økonomisk støtte til et
3-årig prosjekt fra «Utenriksdepartementets prosjektsamarbeid i nordområdene». SARex Svalbard vil
omfatte alle de fem innsatsområdene i regjeringens
Nordområdestrategi. Programmets søknadsfrist er
15. februar. Svar på søknaden vil erfaringsmessig tidligst foreligge i juni.

Næringspolitikk og rammebetingelser

Verdiskaping innen maritim
sektor i nord

Økonomien i Nord-Norge har opplevd en sterk vekst
de siste årene. Veksten har vært høyere i landsdelen
enn i den norske økonomien ellers. I 2016 sysselsatte
maritim næring 7 000 i regionen og stod bak en
verdiskaping på 6 milliarder kroner. Det tilsvarer 6
prosent av regionens verdiskaping. Maritim næring
omsatte for nærmere 17,1 milliarder i 2016, ned
3 prosent siste år. I motsetning til resten av næringen
nasjonalt er regionen dominert av nærskipsrederier.
Næringen er dermed mindre følsom for nedturen i
offshorenæringene. Fiskeri og havbruk er også langt
mer betydningsfullt for næringen i nord sammenlignet med resten av landet. På tross av det svake offshoremarkeder vokste verdiskapingen i Nord-Norge
i 2015. I 2016 falt verdiskapingen med fem prosent,
men det er fortsatt langt bedre enn snittet i Norge. Ser
man bort fra offshoreorientert næringsaktivitet
vokser faktisk næringen noe. Som en av få regioner
leverte næringen positive driftsmarginer i 2016 og er
i 2016 den mest lønnsomme i landet. Dette skyldes i
stor grad det store innslaget av nærskipsfart i
regionen som har levert svært positive resultater i
2016. Med en sterk vekst i oppdrett og strategisk plassering nær Arktis er næringen godt posisjonert for å
vokse fremover.
Maritim næring i nord har lange tradisjoner, spesielt
knyttet til fiskeri og kysttransport av personer og
gods. Fortsatt er næringen liten i landsdelen sammenlignet med de andre maritime regionene. Maritim
næring står bak i underkant av 6 prosent av verdiskapingen i næringslivet i regionen, sammenlignet
med 9 prosent nasjonalt.
Rederiene dominerer den maritime virksomheten i
nord og står bak nesten 60 prosent av verdiskapingen
i regionen. Denne gruppen er igjen dominert av nærskipsfartsrederiene. Hurtigruten er her den store
aktøren og konsernet står alene bak en fjerdedel av
maritim nærings omsetning i regionen. Hurtigruten
ble i årsskiftet 2014/2015 kjøpt opp av et britisk
investeringsfond som har signalisert at de vil satse på
bedriftene i årene som kommer. Det kommer blant
annet til syne ved at Hurtigruten har bestilt to nye
cruiseskip fra Kleven Verft (med opsjon på ytterligere
to). De nye skipene skal ha hybrid-fremdrift og kan
seile helelektrisk. Hurtigruten har virkelig snudd
skuten og leverer gode resultater i både 2015, 2016

Maritim næringsøkonomiske fotavtrykk i
regionen 2016
• 7.000 sysselsatte
• 6% av næringslivets verdiskaping
• Geografiske dekker regionen:
Nordland, Troms og Finnmark
Nøkkeltall for næringen
i Nord-Norge for 2015 og 2016.

Tall i milliarder NOK. Kilde: Menon (2018)

Verdiskaping
Omsetning
Sysselsetting
Driftsmargin

2015
6,8
17,7
7.720
6%

2016 Endring
6,4
-5%
17,1
-3%
6.950
-10%
3%
-3%

Omsetning fordelt på markedsområde
i 2016. Estimert basert på næringssammensetting. Kilde: Menon (2018)

Olje og gass .................................................................................... 21%
Varetransport ............................................................................. 32%
Andre markeder ..................................................................... 28%

Verdiskaping i 2016 fordelt
på hoved- og undergrupper.
Tall i milliarder NOK.

Rederi:
Nærskipsfart ..................................................................................... 3,6
Andre rederier ............................................................................... 0,5
Tjenester:
Havn/logistikk ............................................................................... 0,8
Handel........................................................................................................ 0,3
Teknologitjenester ................................................................... 0,3
Finans ......................................................................................................... 0,1
Utstyrsprodusenter
Utstyr .......................................................................................................... 0,2
Verft:
Verft............................................................................................................... 0,6
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og 2017. Andre viktige aktører i Nord-Norge inkluderer
Torghatten Nord (fergedrift), Troms Offshore (offshorerederi), Polar Base (havn/logistikksenter) og
Rapp Marine(utstyr). Sistnevnte ble i slutten av 2017
solgt til MacGregor, et selskap som igjen eies av finske
Cargotec. Forhåpentligvis vil de nye eierne satse på
Rapp Marine sin lokale kompetanse. Rapp Marine har
opplevd sterk vekst innenfor fiskeri og havbruk de
siste årene.
Etter rederivirksomhet, er maritime tjenester
dominerende. Polarbase, Norbase og Helgelandsbase
er havne- og logistikkselskaper som arbeider opp mot
petroleumsnæringen i Norskehavet og Barentshavet.

20

Årsmelding 2017 | Maritimt Forum Nord SA

I tillegg har Nordland større havnevirksomhet knyttet
til industri og gruvedrift som LKAB, Narvik og Rana
industriterminal i Mo I Rana. Regionen er også hjem
til viktige kunnskapsbedrifter som eksempelvis skipsdesignere som PolarKonsult og NSK Ship Design,
begge Harstad. Sistnevnte har også kontor i Russland
og står blant annet bak det innovative Havfarm-prosjektet. På vegne av Nordlaks har selskapet designet
det som vil bli verdens største «skip». Havfarm vil
være et oppdragsanlegg formet som et skip med en
lengde på over 400 meter. Dette illustrerer både den
innovative kraften som finnes i næringen og hvordan
skjæringspunktet mellom havbruk og maritim kompetanse legger grunnlag for nye arbeidsplasser.

Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring.

Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter verdiskaping.
Kommunenavn

Tromsø
Sør-Varanger
Hammerfest
Narvik
Harstad
Alstadhaug
Bodø
Dønna
Brønnøy
Vågan
Sortland
Vestvågøy
Øksnes
Hadsel
Skånland
Nordreisa
Herøy (N.)
Rana
Alta
Lyngen
Nesna
Nordkapp
Båtsfjord
Lurøy
Loppa
Karlsøy
Lenvik
Måsøy
Steigen
Bindal
Lødingen
Andøy
Skjervøy
Hemnes
Andre kommuner med 20 eller færre
TOTALT

Sysselsatte

Omsetning

Verdiskapning

1.321
1.864
183
127
448
417
340
164
163
279
129
65
112
113
171
60
100
88
17
38
42
58
73
48
42
45
43
32
30
19
15
26
22
28

6.332
1.125
1.384
691
975
862
979
479
390
556
378
260
181
168
278
152
148
204
151
69
90
126
221
88
69
43
62
51
46
32
21
29
26
58
382

1.816
817
541
388
350
332
255
248
203
196
127
105
97
85
78
74
66
65
59
49
44
42
35
31
28
26
25
24
21
14
13
12
11
11
137

7.375

17.798
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Fylkesfordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner.
Kommunenavn

Sysselsatte

Omsetning

Verdiskapning

Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Svalbard
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
TOTALT

5.668
2.674
1.840
2.325
155
13.559
13.780
853
2.447
130
7.505
18.722
3.740
1
3.373
1.152
2.176
4.276
3.325
1.102
88.802

46,6
10,8
6,2
3,3
0,3
83,9
49,7
1,5
5,8
0,2
57,2
84,9
7,9
0,0
12,0
2,9
8,0
17,9
15,8
3,9
418,9

13,8
3,5
1,8
1,6
0,1
28,1
15,5
0,5
2,4
0,1
17,0
34,6
3,3
0,0
4,6
1,0
2,4
5,9
4,1
1,0
141,3
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Foto: Dronepilotene.
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Nærskipsfarten
Gjennom flere år har det vært en politisk uttalt
målsetting at man skulle forsøke å vri lastestrømmen
fra land til sjø (og bane), ut fra miljømessige hensyn.
En samlet maritim næring har forsøkt å etterleve
dette. MFN erfarer at det hittil har eksistert et betydelig gap mellom de uttalte politiske målsettinger
og politikernes vilje og evne til å etterleve egne
lovnader.
Regjeringen ønsker å gjøre gods- og fisketransporten
grønnere, men i realiteten gjør de stikk motsatt. Årets
budsjettforlik mellom regjeringen, Venstre og KrF vil
føre til enda flere lastebiler på norske veier, noe som
er svært lite fremtidsrettet og miljøgunstig. Det er
imidlertid positivt at det nå jobbes med å forlenge
Nord-Norge-banen, slik at mer av fisketransporten
kan flyttes fra vei til bane i denne regionen.
Årets statsbudsjett er dessverre langt fra så grønt på
transportsektoren som vi kunne håpe. Budsjettforliket fører til at CO2-avgiften på diesel økes med
11 øre og på bensin med 10 øre. Dette vil regjeringen
kompensere med en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften. I praksis betyr altså dette en avgiftslettelse
for veitransporten. Dermed gjør de det dyrere å transportere gods på sjø fremfor vei. Dette er dessverre en
trend vi har sett fra dagens regjering lenge. Mens de
har snakket om å flytte godset til en mer miljøvennlig
transport, har de i realiteten gjort noe annet. På
mange måter strider også dette mot dagens nasjonale
transportplan, som har som mål økt transport på
sjøen.

nesten. Dette innebærer at sektoravgiftene for Kystverket beløper seg til 767,6 mill. kroner i 2018.
Regjeringen foreslår å bevilge 30 mill. kroner til
kondemneringsordnings- og innovasjonslåneordningen for skip. Dette innebærer en svekkelse fra
2017 på 10 mil. kroner. Innovasjon Norge forvalter
ordningen som skal bidra til en fornying av nærskipsfartsflåten og en mer miljøvennlig flåte. Ordningen ble
først lansert i 2016, og har hittil stått ubenyttet. Det
ble gjort endringer i ordningen i 2017 for å gjøre den
mer attraktiv og treffsikker.

Refusjons- og
nettolønnsordningen for sjøfolk

I oppfølgingen av regjeringens maritime strategi
«Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid»
og på bakgrunn av fartsområdeutvalgets rapporter,
gjennomførte regjeringen i 2016 og 2017 betydelige
forbedringer i ordningen.
Regjeringen foreslår en bevilgning på 2 030 mill.
kroner i 2018. Bevilgningen skal dekke utbetalinger
av tilskudd for 6 terminer. Regjeringen foreslår at
maksimaltaket for tilskuddsmodellene for petroleumsskip i NOR, passasjerskip i utenriksfart i NIS og konstruksjonsskip i NIS videreføres uendret, på 212.000
kroner per tilskuddsmottaker per år, noe som vil bety
en reel nedgang grunnet prisvekst i økonomien. Den
prosentvise refusjonen for skip i NIS, som for
inneværende år er på 26 pst., foreslås opprettholdt på
samme nivå neste år. Refusjonsbeløpet vil også her få
en reel nedgang grunnet prisvekst. Fra 1. juli 2017 ble
det etablert en egen tilskuddsmodell for deepsea-segmentet med uavkortet tilskudd for sjøfolk på
NIS-registrerte lasteskip i utenriksfart som frakter
olje, gass, kjemikalier eller ro/ro-last. Satsingen
foreslås videreført i 2018.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å bevilge 75,2 mill. kroner til incentivordningen for godsoverføringen. Dette er en nedgang fra bevilgningen i
2017 som var på 84,2 mil. kroner. Dette er vesentlig
lavere enn den årlige bevilgningen på 100 mill. kroner
som ble foreslått i Nasjonal Transportplan 2018 –
2029. Som følge av at incentivordningen går over flere
år, og tilsagn binder overføringer over 3 år, er det kun
20 mill. kroner som er friske midler i ordningen.
Videre ble det i Nasjonal Transportplan 2018 - 2029
foreslått en tilskuddsordning til effektive og
miljøvennlige havner. Dette følges ikke opp i statsbudsjettet for 2018.

Antallet refusjonsberettigede sjøfolk har det siste året
sett en liten nedgang. Regjeringen anslår at nedgangen vil fortsette i 2018, og legger til grunn at antallet arbeidstakere til sjøs som er omfattet av
tilskuddsmodellene vil ligge på 11.500 til neste år.
Dette er ned fra 11 800 i 2017, noe som blant annet
tilskrives nedgang i antall sjøfolk i offshoresegmentet.

Sektoravgiftene til Kystverket (losberedskapsavgiften,
losavgiften, og sikkerhetsavgiften) reduseres med
22,2 mill. kroner. Dette kommer som følge av
kostnadseffektivisering av los ordningen. I tillegg
kommer effekten av kostnadseffektiviseringen som
følger av konkurranseutsettingen av tilbringertje-

Det er lagt til grunn at differensierte arbeidsgiveravgiftssatser for transportsektoren gjeninnføres fra
og med 1. januar 2018. Gjeninnføringen innebærer at
nivået på den delen av tilskuddet som beregnes på
grunnlag av innbetalt arbeidsgiveravgift differensieres i henhold til soneinndelingen av arbeidsgiverMaritimt Forum Nord SA | Årsmelding 2017
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avgiften. Notifiseringen av tilskuddsmodellen for
arbeidstakere på passasjerskip i utenriksfart i NIS er
fortsatt ikke notifisert til EFTAs overvåkningsorgan
(ESA), da dette er utsatt med bakgrunn i at ESA har
åpnet sak mot Norge knyttet til fartsområdeavgrensningene disse skipene har i dag.

Nord Norsk verft (Grovfjord mek. Verksted AS) har utviklet en ny generasjon inspeksjonsfartøy for oppdrettsnæringen hvor fremdriften er basert på batteri
drift. Teknologien som benyttes for fremdriftsanlegget om bord er i stor utstrekning satt sammen
av selskapets egne ingeniører.

Miljøforhold / grønn skipsfart

Den norske fiske- og kystskipsfarten står årlig for utslipp av 2,8 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer 50% av
utslippene fra personbiler. Mens bilflåten har tatt en
klar dreining fra fossilt drivstoff mot elektrisk kraft er
man bare i den spede begynnelsen innenfor skipsfart.
Det kreves bl.a. betydelige investeringer for å gjøre
landstrøm tilgjengelig for skip i de største havnene.
Tilsvarende kreves investeringer i utstyr om bord på
ferjer, fiskefartøy og andre skip, både for å kunne lade
batterier og for å kunne stenge ned maskiner ved
anløp. Det forventes at det vil settes i drift ulike typer
hel- eller delelektriske skip i årene som kommer. Det
ligger et stort potensiale for å ta i bruk ny teknologi.
For eksempel har 2.950 fiskefartøy under 15 meter
en gjennomsnittsalder på 30 år og er modne for
utskifting eller ombygging. Dersom batterier og
landstrøm tas i bruk vil dette bidra til avgjørende
reduksjon i drivstofforbruk, og dermed tilsvarende
reduksjon i klima- og NOx-utslipp.

I revidert Statsbudsjett for 2017 fikk en indikasjon om
at etableringen av et CO2-fond vil kunne skje i budsjettet or 2018 med implementering i 2019. Dette
redegjorde vi for i fjorårets årsberetning. Imidlertid
er flere avgifter økt betydelig det fra 1. januar 2018
for skip (og for så vidt noen fastlandsbedrifter). Med
avgifter på 500 kr/tonn CO2 for en del bedrifter som
hadde avgift på 0 i fjor, er dette mye å svelge for
bedriftene og rederiene. Nå fokuserer bedriftene på
om det er mulig å få ned denne belastningen noe,
dermed kan et CO2-fond som omfatter skip måtte
skyves litt frem i tid.
Norge har påtatt seg en betinget forpliktelse om minst
40 prosent reduksjon i klimagassutslippene i 2030
sammenliknet med 1990. Utslipp fra mobile kilder er
samlet sett den største utslippskilden av klimagasser
i Norge, med 31 prosent innenlands. «Mobile kilder»
er en sammensatt gruppe og består blant annet av
gods- og varetransport, fiskeri, luftfart og anleggssektor.
For den nordlige landsdelen vil maritim næring være
berørt av det grønne skifte på lik linje med øvrig
nasjonal sjøtransport. Flere av nåværende ferger i
landsdelen står ligger på listen over fartøy som skal
erstattes med nye de neste årene. Statens Veivesen og
Fylkesvei myndighetene som har det overordnede
ansvar for sambandene i Norge skisserer at mer enn
60 ferger av de drøyt 200 i Norge skal erstattes av nye
i løpet av de neste 5 år. Samtlige av de nye fartøyene
vil bli utrustet med hybride eller rene batteri løsninger for fremdrift. På nyåret 2018 ble den andre
nybygde batteriferge i Norge av sitt salg satt i drift
i sambandet Molde – Vestnes. De funksjonelle og
tekniske utfordringer ligger i stor utstrekning på ladeteknologi og landstrøms fasiliteter og i mindre grad
på utstyret som installeres om bord. Batteriene skal
fylles på det minimum av tid fergen ligger ved kai for
å losse og laste. I Nord Norge vil samme utfordring ble
gjeldende i de neste kommende år hvor blant andre
ferge – og hurtigbåt rederiene må delta i denne omstillingen. Videre vil det også ha stor innvirkning på
de lokale fiskeriene og oppdrettsfartøyene i landsdelen. Det er gledelig å kunne konstatere at vi ved
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Det forventes en betydelig satsing på grønn teknologi
innenfor den maritime næring i landsdelen og
Maritimt Forum vil bistå sine medlemmer i dette gjennom politisk påvirkning nasjonalt og regionalt i 2018.

Arktisk Maritim Klynge (AMK)
Etter initiativ og søknad fra Maritimt Forum Nord,
fikk Arktisk Maritim Klynge (AMK) «Arena» status i
juni 2013. 20. juni 2016 fikk klyngen fornyet tillit som
Arenaaktør for år 4 og 5.
ARENA Arktisk Maritim Klynge utvikler og implementerer utstyr, design og prosesser som gjør
maritime operasjoner i arktisk klima mest mulig
effektive, trygge og miljørobuste.
Prosjektarbeidet gjennom siste fase av
klyngearbeidet ble tuftet på følgende 4 pilarer:
•
•
•
•

Logistikk og infrastruktur
Søk og redning
Internasjonalisering
Muliggjørende teknologier

Av de resultater som fremkom nevnes
følgende prosjekter:
•
•
•
•
•
•

Overvåkning av skadested
Norsk katapult
SARex Svalbard
Totalbehandling av havari- og sjøulykker
Personaltransport til/fra Offshore og Akvakultur
Energiforsyning til offshore og akvakulturanlegg.

Nevnte prosjekter «lever videre» hver for seg, og eller
i samarbeid, med andre etter avviklingen av klyngen.

Gjennom mere enn 4 ½ års drift ble AMK avviklet fra
1. november 2017. Fra etablering frem til avslutning
har klyngens antall partnere variert mellom 32 – 40,
alle fra Nord Norge. Maritimt Forum Nord har hatt
eierskapet til klyngen. Samarbeidet med Innovasjon
Norge, som ekstern hovedfinansiør, har vært godt
gjennom hele perioden.
Prosessen med Klyngearbeid har til tider bydd på
både utfordringer og gleder. Erfaringene som er
høstet er god «ballast» for videre arbeid innen slike
områder.
Maritimt Forum Nord SA | Årsmelding 2017
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Regjeringens havstrategi/
statsbudsjettet for 2018

Maritim
politikk / statsbudsjettet 2018

Regjeringen la i februar i år frem havstrategien Ny
vekst, stolt historie som presenterer regjeringens
satsing på de norske havnæringene med sikte på å
bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping
og sysselsetting i havnæringene. For 2018 foreslår
regjeringen at det satses på støtte til marine- og
maritime demonstrasjons- og piloteringsprosjekter,
videreføring av tiltak som bidrar til økt kunnskapsog teknologiflyt på tvers av havnæringene, og å styrke
Norges profil som ledende havnasjon.

Regjeringen fortsetter å følge opp sin maritime
strategi, «Maritime muligheter – blå vekst for grønn
fremtid» i budsjettforslaget. Regjeringens hovedmål
for den maritime næringen er bærekraftig vekst og
verdiskaping. Den maritime strategien presenterer
regjeringens politikk for å realisere det maritime
potensialet i de havbaserte næringene, og inneholder
viktige grep for å styrke det norske flagget og konkurransekraften til både norske sjøfolk og maritime
bedrifter. Det vil være positivt for norske arbeidsplasser og vil styrke Norge som skipsfartsnasjon. Vår
tilbakemelding på strategien har vært at regjeringen
har lagt frem en god og offensiv maritim strategi. Vi
har vært tydelig på behovet for konkret oppfølging i
de årlige budsjettene. Maritimt Forum Nord er derfor
tilfreds med at bl.a. refusjonsordningen for sjøfolk,
ligger fast i årets budsjettforslag.

Regjeringen foreslår å bevilge 30 mill. kroner til
marine og maritime pilot- og demonstrasjonsprosjekter som skal støtte opp om gode prosjekter i
marin og maritim næring gjennom fullskala testing av
prosjekter i en fase med høy risiko som ikke kan
bæres av næringen alene. Satsingen skal videre bidra
til å redusere kostnader og risiko for industrien og til
å kommersialisere ny teknologi. En felles demonstratorsatsing vil også kunne bidra til å øke den sektorovergripende utnyttelsen av teknologi og kompetanse
mellom havnæringene.
Det settes for øvrig av 10 mill. kroner til Innovasjon
Norge for å styrke Norges profil som ledende havnasjon. Videre foreslås det en bevilgning på 5 mill.
kroner til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål
i Tromsø. Senteret vil tilknyttes FRAM-senteret og
skal involvere alle nasjonale fagmiljø som er opptatt
av hav og arktiske spørsmål.
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Som følge av at Venstre har gått inn i regjeringen må
vi forvente et ytterlige økt politisk press om å
redusere klima- og miljøutslippene fra næringen.
Samtidig må vi forvente at olje- og gasspolitikken
generelt, og lete refusjonsordningen spesielt, vil bli
utfordret. Venstre har i disse dager signalisert at de
ønsker å gå i konkrete forhandlinger om å gå inn i
regjeringen. Selv om alle de 3 berørte partiene nå sier
at forhandlingene kommer til å bli «vanskelige og at
ikke noe er på plass før alt er på plass», er det naturlig
å tolke beslutningen om at det er sannsynlig at dette
vil skje. Avgjørelsen vil foreligge på nyåret.

Maritim forskning,
innovasjon og utdanning

Statsbudsjett 2018

Regjeringen følger opp Langtidsplan for forskning
og høyere utdanning 2015–2024, også i forhold til
budsjettforslaget for 2017. Regjeringen foreslår å fullføre opptrappingsplanen for forskningsinfrastruktur
med 175 mill. kroner, hvorav 20 mill. kroner skal gå
til forskningsfartøyet Helmer Hansen. Videre foreslås
det å trappe opp midlene til ordninger for å sikre god
norsk deltaking i EUs rammeprogram for forskning
og innovasjon, Horisont 2020 med 78,7 mill. kroner,
samt å styrke SFF-ordningen med 45 mill. kroner i
2018 (Senter for fremragende forskning). I statsbudsjettet for 2017 foreslås det å øke støtten til utvikling
av muliggjørende teknologier med 75 mill. kroner.
Regjeringen velger å avvente å tildele midler til
utbyggingen av Ocean Space Center til Nærings- og
fiskeridepartementet har fulgt opp den tilpassete
konseptutvalgsrapporten av Ocean Space Center av
2016, og kvalitetssikringen av denne fra mai 2017.
Det er dermed heller ikke i statsbudsjettet for 2018
tildelt midler til å realisere et Ocean Space Center. Det
satses fortsatt på maritim kompetanse. Støtten til
MARKOM2020 videreføres med 38,5 mill. kroner.
MARKOM2020 har lagt til rette for flere tiltak for å
styrke kvaliteten på de maritime utdanningene gjennom et nært samarbeid med næringslivet. Det er
blant annet utviklet tilbud om mastergrader, bedre
overganger mellom fagskoler og høyere utdanning og
nasjonale forskerskoler. Fagskoleutdanningen er styrket
med 68 mill. kroner. Midlene skal blant annet gå til
tiltak for å øke kvaliteten i fagskolene, videreutvikle
eksisterende tilbud og utvikle nye fagskoletilbud i
tråd med behovene i arbeidslivet.
Regjeringen vil prioritere pilot- og demonstrasjonsprosjekter i maritim og marin sektor, et senter for hav
og arktiske spørsmål i Tromsø og MarKom2020.

Maritim utdanning og
utdanningssamarbeid i nord
Regjeringens målsetning er at Norge skal ha verdens
beste maritime utdanning. Dette skal bl.a. skje ved
samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og
næringslivet. Ca. 20 % av landets sjømannsstand
kommer fra region nord, som derfor utgjør en viktig
Maritimt Forum Nord SA | Årsmelding 2017
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rekrutteringsarena. Et av Nord- Norges viktigste bidrag
til norsk skipsfart gjennom tidene har vært godt
kvalifiserte sjøfolk.
Det er et mål at det skal utvikles tilbud til beste for
næringsutvikling og kompetansebygging i NordNorge. Det skal utvikles gjennomgående studietilbud
fra fagbrev til doktorgradsutdanning innenfor områder som er naturlige. Samarbeidet skal sikre god
rekruttering av studenter og ansatte, for på best mulig
måte å dekke regionens behov for kompetanse til den
maritime næringen. Gjennom gode relasjoner mellom
institusjonene og fagmiljøene vil en samlet kompetansepool sikre god ressursutnyttelse, og det vil
styrke institusjonenes evne til samlet å kunne tilby
tidsriktige studier med felles bruk av kostnadskrevende
utstyr.
Et av satsingsområdene til MFN er å sikre gjennomgående kvalitet fra laveste til høyeste nivå i utdanningsmønstret. Et viktig tiltak som vil bidra til å
sikre kvaliteten i sertifikatutdanningen og som vil
resultere i at flere tar høyere maritim utdanning i
nord, er etableringen av «Bodø Maritime Campus». I
2012 signerte Nord Universitet, Bodin videregående
skole og maritime fagskole og Nordland fylkeskommune en avtale om etablering og utvikling av «Bodø
Maritime Campus». Nordland fylkeskommune bevilget kr 2 900 000 til formålet frem mot 2015. Grunnlaget for denne etableringen er bl.a. at Bodin
videregående skole og maritime fagskole ligger
lokalisert like ved universitetet, og at man fra og med
høsten 2012 startet et nært samarbeid om:
• Utvikling av fag, kurs- og studietilbud på fagskole
og bachelornivå
• Undervisning og bruk av utstyr
• Utveksling av undervisningspersonell
• Kompetanseutvikling fagpersonell
• Utveksling av informasjon
• Felles markedsføring
Samarbeidet i Nordland har vært ytterligere formalisert gjennom etablering av partnerskapet
Maritimt Campus Nord, der Nord Universitet, Lofoten
Maritime Fagskole og Bodin Maritime Fagskole gjennom forpliktende avtaler bygger opp felles undervisningsinfrastruktur. Gjennom en bevilgning på 10
millioner kroner fra DA-midlene i Nordland bygges nå
felles simulator- og lab fasiliteter for undervisning,
øving og FoU innenfor sikkerhet og beredskap. Høsten
2014 vedtok IMO Polarkoden, med ikrafttreden i
januar 2017, som gir nye krav til kompetanse for
sjøfarende i polare områder. Regjeringen understreket i strategidokumentet «Nordkloden» at det
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var behov for klargjøring av kompetansekrav og
koordinering av utdanningstilbudet på området.
I 2017 fullførte Maritim Campus-nord konsortiet
etableringen av et av verdens mest avanserte
simulatornettverk for trening og øving i arktiske operasjoner, sikkerhet og beredskap. I nettverket er det
investert flere titalls millioner kroner i integrerte
simulatorløsninger som gjør at en kan gjennomføre
avanserte fellesøvelser mellom dekksoffiser, maskinoffiser og beredskapsledelsesutdanningene ved Nord
universitet, Bodin videregående skole og maritime
fagskole, og Lofoten maritime fagskole. Maritim
Campus Nord-konsortiet kan dermed tilby de fleste
varianter av sertifikatgivende kurs, samt kurs for
rederiledelse, oljeselskaper og beredskapsapparatet.
Nettverket utvikles nå videre med partnerskap i
European Maritime Simulator Network-prosjektene
finansiert av EU, som gir tilgang til simulatorinfrastruktur og fagkompetanse ved ti andre universitet og
høgskoler i Europa, samt fagskolen og sikkerhetssenteret i Rørvik. Nyinvesteringene innbefatter også
simulatorer for DP (dynamisk posisjonering) ved
Bodin MF, fiskerisimulator og oljevernmodul ved
Lofoten MF og beslutningsstøtte-, kommando- og
kontrollsystemer for kriseledelse ved Nord universitet. Etablering av Nord beredskapsledelses lab
ved Nord universitet gir også muligheter for uttesting
av enda mer avanserte kriseledelsesverktøy i samarbeid med leverandørene og brukere.
Nautikkstudiet ved UiT, se https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=282924 er en treårig
bachelorutdanning som gir tittelen ingeniør. I tillegg
danner studiet grunnlag for, etter oppnådd nødvendig
fartstid, å løse sertifikat som dekksoffiser D1
(Sjøkaptein). Dette er et bachelorstudium som
fokuserer spesielt på forhold knyttet til avansert
fartøydrift, og fra høsten 2018 gir dette studiet også
en spesialisering innen havbruksteknologi. Denne
spesialisering skal gi studentene både teoretiske
kunnskaper og praktiske ferdigheter innen oppdrettsteknologi, prosjektering, styrkeberegning og operasjon/drift av havbruksanlegg, i tillegg til nødvendig
teori og simulatorundervisning for å løse ut et
lavere dekksoffisersertifikat; D6 – Arbeidssertifikat
for havbruksnæringen og, etter nødvendig fartstid,
D5 - Kystskippersertifikat. Spesialiseringen vil utdanne
kandidater som kvalifiserer til stillinger innen marin
teknologi og den maritime sektor forøvrig, samt
danne basis for videre faglig fordypning ved UiT eller
andre universiteter og høgskoler. I utviklingen og i
gjennomføringen av undervisningen skal det være et
tett samarbeid med relevant industri nødvendig for
å oppnå et godt resultat. Det innhentes derfor inn

kompetanse og inngås et tett samarbeid med de
forskjellige aktører innen havbruksnæringen. Dette
for at denne utdanningen skal kunne gjenspeile havbruksnæringens operasjonelle oppgaver og de utfordringene som næringen har.
Senter for sikre operasjoner i nord (SESiNOR) er et
kurssenter er underlagt institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet.
Målet er å bidra til økt kunnskap for sikre operasjoner
i nordområdene. De ønsker å bidra til å bygge opp en
maritim arktisk kompetanse og kursene utvikles i
nært samarbeid med relevant næringsliv og fagmiljø
med spisskompetanse.
De tilbyr kurs innen ingeniør-, sikkerhets- og luftfartsfag. Nautikkmiljøet ved UiT har fokus på «Arktis og
nordområdene» og kjører gjennom SESiNOR nå
sertifikatgivende kurs på Polarkoden, i tillegg til
radiokurs; GOC og ROC, samt ECDIS/AIS og DP
sertifiseringer.
Se: https://www.kursguiden.no/skole/UIT-Norgesarktiske-universitet/
Andre kurs som ulykkes granskning og moduler i
(MAK) Maritim Arktisk Kompetanse gjennomføres
også. De skreddersyr kurs etter markedets behov
og står gjerne til disposisjon. Kursene arrangeres
i Tromsø, på Svalbard eller på fartøy. I Tromsø arrangeres kursene i nye lokaler i Teknologibygget på
campus. Operative kurs og deler av kurs innen luftfart
og skipsfart foregår i nye moderne simulatorer som
er i verdensklasse.
En nautisk studieretning under Teknologimasteren
‘Technology and Safety in the High North’ er etablert
med fokus på kjernefagene i nautikk; navigasjon,
skipsstabilitet, marine operasjoner og navigasjonssystemer.
Se: https://uit.no/utdanning/program/270563/
technology_and_safety_in_the_high_north_-_master
Forskningsgruppen ‘Advanced maritime ship operations’ jobber med morgendagens muligheter og
utfordringer inne maritime operasjoner. Som
implementeringen av autonomi eller semi-autonomisk kontroll, support og vedlikehold,

sammenheng. En egne laboratorieplattform for avanserte maritime fartøyoperasjoner er under etablering.
Dette vil være et mindre fartøy som kan opereres og
fjernstyres fra et kommandosenter ved UiT.
I september 2016 ble et nasjonalt ph.d.-studium i
nautiske operasjoner akkreditert av NOKUT. Studiet
er en fellesgrad mellom UiT, NTNU, HSN og HVL - alle
UH-institusjoner med maritim offisersutdanning.
Doktorgradsstudiet er etablert under Fakultet for
naturvitenskap og teknologi ved UiT, med et nasjonalt
sekretariat og har ved utgangen av 2017 tatt opp 15
stipendiater.
Se: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_
id=505444
Det er planlagt etablering av et Senter for fremdragende utdanning (SFU) innen simulatorbasert
maritim utdanning etter 2020. UiTs faggruppe for
navigasjon- og simulatortrening, samt forskningsgruppen «Human Factors in the Arctic» er engasjert i
dette arbeidet. Se forskningsgruppen sine aktiviteter
her:
https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/
gruppe?p_document_id=437381
Norge har gjennom tidene representert høy kompetanse og har sterke faglige miljøer innenfor de
havbaserte næringene - maritim, havbruk, olje og
gass. For å lære av hverandre med sikte på å øke verdiskapningen innenfor disse næringer har regjeringen bevilget 25 millioner kroner i budsjettet for
2017, samt 38,5 millioner kroner gjennom prosjektet
MARKOM2020 for å fortsette arbeidet med å heve
kvaliteten i maritim utdanning og sikre godt
kvalifisert personell til maritim sektor i fremtiden.
Den største delen av det norske Havrommet ligger i
nordområdene og utenfor Nord-Norge. Regjeringens
satsing på Havrommet stiller stadig større krav til
nasjonal kunnskap og kompetanse innenfor de havbaserte næringer. Et samlet nordnorsk utdanningsregime bør derfor, i nasjonens interesse, innrette
utdanningsporteføljen slik at vi her i nord kan møte
«morgendagens» krav til kompetanse og kunnskap
innenfor disse næringene.

Se: https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/
gruppe?p_document_id=489544
Gruppen innhenter real-data, primært fra forskningsskipene, og utnytter dette i forskning- og utdanningsMaritimt Forum Nord SA | Årsmelding 2017
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Digitalisering i maritim næring
Sjømannsorganisasjonene og Norges Rederiforbund
har gått sammen om et prosjekt om digitalisering i
maritim næring.
Økt datainnsamling, elektrifisering, hybridisering,
automatisering og autonomisering vil ha tekniske,
operasjonelle og kommersielle implikasjoner, og få
stor betydning for hvordan den maritime klyngen
kommer til å utvikle seg. Målet med utredningen er å
identifisere betingelser som må være til stede for å
bidra til at det digitale skiftet kan bli en kilde til vekst.
Det kan dreie seg om både endringer i arbeidsoppgaver og behov for etter- og videreutdanning. Det
settes fokus på hvordan næringen kan forberede seg
til disse endringene. Det belyses også hva som vil
kreves av næringen selv, og hva næringen kan forvente av tilførsel av kompetanse fra utdanningsinstitusjonene.
Utgangspunktet for prosjektet er at den norske
maritime klyngen må forholde seg aktivt og mulighetsorientert til den digitale utviklingen.

Maritim forskning
og utvikling i nord
MFN, som paraplyorganisasjon for maritim næring,
startet i 2010 et arbeid med utvikling av en F & U plan
for maritim næring i nord. Målet har vært å se
nærmere på nyskapingsarbeidet i næringen, samt å
kartlegge næringens mer systematiske satsing på
innovasjon. På dette grunnlaget har det vært et delmål
å vurdere behovet for et mer omfattende forskningsog utviklingsarbeid i næringen. I arbeidet har en lagt
vekt på samarbeid mellom flere aktører som kan gi
synergieffekt og bedre grunnlag for kunnskapsbasert
verdiskaping, samt hvordan en kan styrke forskningsinstitusjonene i nord som en sentral del av det
regionale innovasjonssystemet.
1.desember 2012 forelå den første FoU-planen for
maritim sektor i nord. Professor Odd Jarl Borch
v/Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland,
ledet arbeidet. I tillegg deltok representanter fra UiT,
tidligere Høgskolen i Finnmark og NORUT Narvik.
Planen har fungert som et fundament for initiering og
utvikling av FoU-allianser og utvikling av prosjektkonsepter mellom bedrifter og forskningsmiljø, og har
fullt ut svart til forventningene. I 2014 ga MFN
Handelshøgskolen i Bodø ved Universitetet i Nord-
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land i oppdrag å revidere F &U planen. Dette ble gjort
med basis i en gjennomgang av F &U-aktiviteten på
nasjonalt nivå, og en spørreskjemaundersøkelse til de
samme bedriftene som deltok i undersøkelsene i
første runde. Det ble spesielt lagt vekt på å få frem
hvor aktiv bedriftene hadde vært med å drive egne F
& U-prosjekter, bygge nettverk og ha samspill med
forskningsinstitusjonene. Gjennom de siste to årene
har vi hatt en utvikling innenfor næringen hvor
offshoresegmentet er betydelig redusert. Andre
havbruksnæringer som fiskeri og oppdrett har hatt
en sterk vekst. I tillegg registrer vi at begrepet
«Havrommet» har fått en ny dimensjon, både når det
gjelder bedriftenes innovasjonssatsing, nettverksbygging og F & U-satsing i universitetene. I lys av den
utviklingen som har vært i næringen, ny Maritim 21
strategi for Forskningsrådet, sikkerhet og beredskap
i nordområdene, utvikling av hav farmer med mere
var det nødvendig med å vurdere en revisjon av FoUstrategien. I november måned ble det derfor besluttet
å oppdatere planen. Oppdraget er tildelt Handelshøyskolen v/Nord Universitet hvor professor Odd Jarl
Borch vil lede arbeidet med oppstart i februar 2018.

Kadettordningen
og opplæringsplasser
Utdanningen av sjøfolk er lagt opp langs 2 mulige løp:
1. For de fleste 4-årige videregående skoler frem til
fagbrev for matros eller motormann hvoretter
2-årig fagskole.
2. eller 3-årig høyskole etter videregående skole med
studiekompetanse. Med fagskole eller høyskole
står kandidatene med det teoretiske grunnlaget
for å løse sertifikat, men trenger fartstid som
kadetter.
Kravet er 6 måneder for dem med fagskole og 12
måneder for høyskolestudenter. For å dekke fartstidbehovet ble kadettbasen etablert i 2010. Siden etableringen er det frem til 2016 skaffet 2594 plasser /
nye offiserer til flåten.
Kadettdatabasen som driftes av Maritimt Forum
sentralt skal gjøre det enklere for:
• Studentene å finne kadettplass
• Rederiene å finne kvalifisert personell
Ved utgangen av året er status slik:
• 456 har fått jobb/kadettplass.
• 79 står uten plass,
hvorav 17 av disse er fra tidligere år.

I dag har offshore-rederiene ca. 135 skip i opplag.
Dette resulterer i en betydelig reduksjon i antall
plasser sammenlignet med tidligere år. Alle de som
står uten kadettplass ved utgangen av året overføres
til 2018. I tillegg kommer 551 som går siste året på
høy- og fagskolen og som vil ha behov for kadettplass
sommeren 2018.
Kadettåret 2017 avsluttes 31. mars 2018 så vi forventer at flere vil få kadettplass før kadettåret 2017
avsluttes. Opplæringsplasser på lokale ferjer og
hurtigbåter har økt. Årsaken er at fylkene, som har
overtatt anbudsordningene, stiller krav om opplæringsstillinger når ferje- og hurtigbåttrafikken
legges ut på anbud.
Pga. den vanskelige kadettsituasjon har rederi- og
mannskapsorganisasjonene fremforhandlet en protokoll som i hovedtrekk sier:
• Rederiene holder kost, losji
og eventuelle forsikringer
• Opplæringstilskuddet som SNMK
gir til rederiet skal komme kadetten til gode.
Resultatet av ordningen er at rederiets kostnad for å
holde kadetter utgjør kun ca. kr 3.700 per måned. I
beløpet inngår at kadetten også gjør en jobb mens han
er under opplæring.
Med den nye fartstidsberegningen der all fartstid skal
omregnes til 8 timers dag, blir kadetttiden om bord
kortere, under forutsetning av at kadetten har lært
det som kreves. I forskrift om kvalifikasjoner og
sertifikater for sjøfolk heter det:

“Fartstid er tjeneste om bord som gir sjøfolk relevant
kunnskap, innsikt og ferdighet for utstedelse av
sertifikat eller vedlikehold av kompetanse. Fartstid
regnes som faktisk tjenestetid fra time til time ved
normal operasjon av skip, fiskefartøy eller flyttbar innretning. Fartstiden regnes i måneder, enten som
kalendermåned eller som 30 enkeltdager etter følgende
formel: ”

D = fartstiddager
x = antall timer arbeid
1867 = antall timer basisårsverk
basert på 8 timers dag.
Vår oppfatning av situasjonen er at den nye ordningen
medfører betydelig bedring av rammevilkårene for
inntak av kadetter. Derfor bør flest mulig benytte seg
av muligheten som det nå åpnes opp for.
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Nordområdene

Petroleumsvirksomhetens rolle

Environment Waste Management

Maritimt Forum Nord har i 2017 også engasjert seg i
diskusjonen om petroleumsvirksomheten i Nordområdene. Hvis Karl Eirik Schøtt-Pedersen i Norsk
olje og gass har rett i at norsk petroleumsvirksomhet
vil være lønnsom i mange år fremover, bør Norge
satse på oljen. Men på én forutsetning, nemlig at
oljeselskapene på en mye bedre måte enn i dag viser
hvordan de har tenkt å bygge arbeidsplasser og
samfunn lokalt.

Environmental Waste Management (EWMA) er et
tverrfaglig forsknings- og utdanningsprosjekt ledet av
UiT. Prosjektet startet opp i 2010 og avsluttes
desember 2017. Prosjektet har hatt en økonomisk
ramme på ca. 100 millioner kroner over en periode
på 8 år. ENI Norge støtter prosjektet med 40,7
millioner kroner og fra Forskningsrådet er det gitt en
bevilgning på 55 millioner kroner. Hovedmålet er å
utvikle en kompetansegruppe innen industriell avfallsbehandling i kalde omgivelser. Den petromaritime
næringen og mineralaktiviteten i nord er fokusområdet. Gjennom forskning og undervisning har
EWMA bygget kunnskap om hvordan avfall fra denne
industrien kan behandles på en mer bærekraftig måte
i polare strøk. Det er vektlagt forskning og utdanning
innen arktisk miljøgeologi, marinbiologi og økotoksikologi, som er relevant for EWMA`s målsetting. Det
har også vært en satsning på industriell økologi eller
LCA (life cycle assesment). EWMA er satt sammen av
tre arbeidspakker
1: Miljøeffekter av operasjonelle utslipp
og industriavfall.
2: Deponering av borekaks og gruveavfall.
3: Utdanning.

Nordnorske politikere bør lære av dem som hadde ansvaret for petroleumsvirksomheten på 1970- og 80tallet. Det må stilles krav til oljeselskapene om at de
også har et ansvar for å skape ringvirkninger på land
i Nord-Norge. Det må skapes en fysisk og sosial infrastruktur i nord som kan legge grunnlaget for de ønskede ringvirkninger.
Samtidig må det tas hensyn til at risikoen ved investeringer i petroleumsvirksomhet er blitt høyere enn
før. Det skyldes ikke bare motstanden fra miljøbevegelsen, men er en konsekvens av at investeringer i
miljø- og klimavennlige løsninger er blitt stadig mer
lønnsomme.
Dette fikk vi et kraftfullt signal om i desember 2017
da Det norske oljefondet gjorde det kjent at de vil
selge seg ned i oljerelatert virksomhet og trappe opp
investeringene i miljøteknologi og miljøvennlige
energiformer.
Maritimt Forums råd til den maritime næringen i
Nord-Norge er følgende:
• Utnytt de mulighetene som petroleumsvirksomheten i nord skaper. Men vær samtidig klar
over at tidshorisonten er kortere enn vi har trodd
og at økt petroleumsvirksomhet i nord er ikke et
mål i seg selv. Målet er at denne virksomheten
skaper samfunnsmessige ringvirkninger i form av
verdiskaping, sysselsetting og - over tid, økt
bosetting.
• Still krav til norske politiske myndigheter om at
det lages koblinger mellom letelisenser og oppdrag til nordnorsk næringsliv.
• Selv om dette skulle skje – legg ikke alle eggene i
en kurv slik vi har sett i næringslivet på Vestlandet.
Petroleumsalderen går mot slutten. Sørg for å være
posisjonert til å utnytte de store og nye vekstmarkedene som kommer på klima- og miljøområdene.
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I 2012 gikk ENI Norge inn med nye 36 millioner
kroner i EWMA for å gjennomføre en studie av historiske og nyere utslipp av «borekaks» i Barentshavet,
Barents Sea drill cuttings research initiative (BARCUT).
Dette er et tverrfaglig forsknings- og overvåkningsprosjekt som avsluttes mars 2019. Troms fylkeskommune støtter også BARCUT med 2,9 millioner kroner
fra RDA midler. Prosjektet har vært i møte med
miljødirektoratet og diskutert resultater. BARCUT er
satt sammen av flere arbeidspakker, men tre utgjør
det vitenskapelige arbeidet;
2: Applied sea floor research,
3: spreading and deposition of drill cuttings
4: Economic and social aspects.
Totalt er EWMA tildelt ca. 150 millioner kroner over
perioden 2009-2018, som har bidratt sterkt til oppbygningen av miljøgeologi og økotoksikologi som
fagmiljø ved UiT. Flere kandidater er utdannet og det
er til nå publisert rundt 80 vitenskapelige artikler
fra arbeidet. Prosjektet har et rådgivende styre med
8 representanter, hvorav 5 er fra næringsliv og
offentlige myndigheter. Norges Rederiforbund har et
styresete og er representert av Tor Husjord, Maritimt
Forum Nord.

Prosjektets hjemmeside (http://site.uit.no/ewma/)
gir en presentasjon av prosjektet, aktiviteter og
partnere per 2017.

Coldtech
MFN deltar i ColdTech prosjektet «Sustainable Cold
Climate Technology» som NORUT Narvik leder.
Prosjektet omhandler is-mekanikk og is-krefter,
atmosfærisk- og sjøsprøytising, teknologi anvendt i
områder med kaldt klima og snø- og vinddrift. Det er
i prosjektet gjennomført flere forskningstokt med «KV
Svalbard». Prosjektet som har 22 partnere er det
største teknologiprosjektet innen kaldt klima i nord.
Man samarbeider med internasjonale miljøer som
UiT-Norges Arktiske Universitet, Luleå Tekniske
Universitet og National Research Council Canada.
Industrielle deltagere er blant annet Kværner, Norske
Shell, Total, DNV-GL med flere.
Prosjektet har en varighet på 8 år. ColdTech har i siste
fase et høyere fokus på innovasjon og fokusere mer
på anvendelse av FoU-resultater i samarbeid med
næringslivsaktører. Ny teknologi og nye metoder for
anvendelse i Nordområdene er utviklet gjennom
ColdTech.
Flere nye prosjekter har allerede oppstått som et resultat av ColdTech og blant OpSIce (the International
network on Safe and Environmental Operations in
Seasonally Sea Ice-Covered Waters). OpSIce er støttet
av UD under Barents 2020-programmet, og workshops er arrangert med deltakere fra 5 ulike land
(Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Canada). Prosjektet Ice Operations (KOLARCTIC) som ledes av
NORUT Narvik og hvor MFN deltar, vil starte opp rett
etter årsskiftet 2017/2018. Prosjektet har deltakere
fra Nord-Vest Russland (NARFU), Sverige (LTU) samt
Storvik & Co med det finske Meteorologiske Institutt.
Gjennom ColdTech har man også støttet forskning på
interaksjon mellom olje og sjøis. Dette arbeidet har
medført flere større spin-offprosjekter, et 2-årig Joint
Industry Project gjennom International Association
of Oil and Gas Producers, deltakelse i et 8-årig SFIprosjekt «Centre for Integrated Remote Sensing and
Forecasting for Arctic Operations (CIRFA)». ColdTech
har i tillegg medført oppstart av to større forskningsprosjekter GRACE (Horizon 2020) og Mosiedo
(Norges Forskningsråd) som omhandler oljevern og
oljesøl i is.
Totalt sett viser dette hvordan MFN bidrar til å utvikle
og opprettholde et bærekraftig FoU-miljø i NordNorge gjennom sin deltakelse i ColdTech.

Barentswatch
BarentsWatch består av et åpent informasjonssystem
med tjenester for sluttbrukere som presenteres i
portalen www.barentswatch.no. I tillegg utvikles det
et skjermet overvåkningssystem som bidrar til effektivisering av operativ innsats. Disse tjenestene utgjør
til sammen BarentsWatch-programmet.
Et program som skaper grunnlag for bedre samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling, både
for offentlige etater, næringer og offentligheten. Gjennom å samle, utvikle og dele informasjon om norske
kyst- og havområder, lager vi eksempelvis systemer
som Felles ressursregister og tjenester som landsdekkende Bølgevarsel.
Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter er våre partnere. Kontorsted er
Tromsø, og selve utviklingsarbeidet utføres av kommersielle leverandører gjennom offentlige anskaffelser.
BarentsWatch er underlagt Samferdselsdepartementet
og Kystverket leder gjennomføringen av programmet.
Dette skjer gjennom Kystverkets «Senter for deling
av informasjon om hav og kyst» (BarentsWatchsenteret).
I utvikling av portalen har Tor Husjord deltatt i
arbeidet på vegne av Norges Rederiforbund.
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Statsbudsjettet for 2018
Nordområdene er fortsatt det viktigste utenrikspolitiske interesseområdet, men regjeringen foreslår
å kutte de totale bevilgningene til departementenes
nordområdetiltak med 40 pst. til rett i underkant av
2 mrd. kroner. Det er positivt at regjeringen foreslår
å øke støtten til videreutvikling av AIS-satellittkonsepter for skipsovervåking og bevilgningen til
maritim trafikkovervåking i Nordområdene med til
sammen 70 pst. sammenlignet med 2017, til totalt
32,1 mill. kroner.
Etableringen av et oljevern- og miljøsenter i Lofoten
og Vesterålen videreføres og får 27 mill. kroner i
budsjettet for 2018, en økning på 10 mill. kroner fra
fjoråret. Senterets formål vil være å arbeide for å
fremme kunnskap, teknologi og metoder for arbeidet
med oljevern og mot marin plastforsøpling for et
renere havmiljø.
Regjeringen foreslår å bevilge midler til to forskningsog kompetansesentre over OEDs budsjett, hvorav ett,
ARCEx, har som hovedmål å utvikle mer miljøvennlig
teknologi for leting etter olje og gass i Arktis.
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I 2017 startet Kystverket etablering av AIS-basestasjoner på Svalbard. Arbeidet med nytt konsept for
bruk på steder uten infrastruktur som kraftforsyning
og sambandsnett er under utprøving og vil
videreføres i 2018. Dette vil gi bedre oversikt over
den maritime trafikken rundt Svalbard. Slepebåtberedskapen i Nord-Norge videreføres på et noe
lavere nivå enn i 2017, 103 mill. kroner.
Maritimt Forum Nord mener at regjeringen må følge
opp arbeidet med å se på mulighetene for å styrke
kommunikasjonskapasiteten i nordområdene, og ser
frem til regjeringens fremlegg for Stortinget i
nærmeste fremtid. Robust kommunikasjonskapasitet
i Nordområdene er en av forutsetningene for en
sikker og bærekraftig aktivitetsøkning i Arktis. Det er
for øvrig positivt at regjeringens bidrag til utviklingen
av teknologien og systemene bak Galileo og EGNOS nå
bærer frukter og som allerede nå, men også i årene
frem mot 2020, har innebåret vesentlig bedring for
lokalisering av nødradiopeilesendere i Nordområdene. Også dette er viktig for maritim sikkerhet
og beredskap.
For øvrig vises til SARiNOR2 sin sluttrapport.

Planer for 2018

Visjon for Maritimt Forum Nord

Denne årsberetningen ble innledet med et næringspolitisk testamente. Da passer det å avslutte med en
visjon for Maritimt Forum Nord. En slik visjon kan
bygge på følgende elementer:
• Havnæringene skipsfart, petroleum og fisk er blitt
lansert som et begrep. Regjeringen Solberg la
vinteren 2017 frem en egen stortingsmelding om
havnæringene.
• Men hvis havnæringene skal bli mer enn ord uten
innhold er det de tre havnæringene som selv må
skape dette innholdet. Det må utvikles en felles
politisk plattform med utgangspunkt i nordnorske
behov og interesser.
• Nøkkelen til suksess ligger i at det lykkes å identifisere de delene av den maritime politikken,
petroleumspolitikken og fiskeripolitikken som alle
de aktuelle næringsaktørene har felles interesser
i å realisere. Det må skapes en vinn-vinn situasjon
slik at alle har en gevinst ved å samarbeide.
• Formålet er å skape en «havnæringspolitikk» som
bygger på utvalgte deler av den maritime politikken,
petroleumspolitikken og fiskeripolitikken.
• Maritimt Forum Nord vil i 2018 ta et initiativ overfor
de aktuelle nordnorske organisasjonene.

Tiltak for økt SAR-beredskap
og næringsutvikling i Arktis
Skiftende norske regjeringer har gjennom flere år
slått fast at nordområdene er Norges viktigste
strategiske satsingsområde. Det er derfor lagt frem en
rekke stortingsmeldinger og regjeringsstrategier som
har drøftet sikkerhetspolitikk, næringsutvikling,
miljøpolitikk, økonomi og beredskap i nord. I tillegg
er det gjennomført et utall med konferanser og møter
med nordområdene som tema.
Det har således ikke vært mangel på oppmerksomhet
og mangel på ord. Verre er det når det blir spørsmål
om handling.
Maritimt Forum Nord har gjennom årene vært en
aktiv deltaker i denne debatten. Temaene spenner
vidt fra maritim forskning via nærskipsfart, maritim
utdanning, nettolønnsordningen, klimapolitikk, petroleumsvirksomhet og til det siste årets fokusområde
– SARiNOR.

SARiNOR er SAR-miljøets svar på spørsmålene om
hva bør gjøres som å styrke sikkerhet og beredskap,
olje- og miljøvern.
SARiNOR har to hovedbudskap:
For det første: Risikoen for at det inntreffer en storulykke i norsk sektor i Arktis er betydelig og økende,
noe som skyldes en kraftig økning i trafikken og de
store klimaendringene.
For det andre: Når det skjer en slik ulykke på eller i
havområdene rundt Svalbard er det en stor risiko for
at hjelpen ikke kommer frem tide.
SARiNORs handlingsplan for implementering av de
faglige anbefalingene er gjennomgått i kapitel 4 om
SAR-prosjektene.
Maritimt Forum Nord planlegger i 2018 å følge opp
SARiNOR med to nye prosjekter:

1. Sammenhengen mellom økt SAR-beredskap
og næringsvekst i Arktis

Nedtrappingen av gruvevirksomheten på Svalbard
har skapt behov for at det utvikles ny virksomhet som
kan bidra økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. De
senere års utvikling har vist at noen av de raskest
voksende vekstområdene finnes i Arktis. Eksempler
på næringer i sterk vekst i Arktis er reiseliv,
petroleumsvirksomhet, fiskerier og skipsfart.
SARiNOR har dokumentert at det er en nær
sammenheng mellom næringsvekst i Arktis og
behovet for nye investeringer som fører til bedre SARberedskap. Over tid kan det være tale om investeringer i milliardklassen både på offentlig og privat
side.
Disse investeringene er imidlertid ikke bare en utgift,
de skaper også etterspørsel etter nye produkter og
tjenester som igjen medfører at det skaper et stort og
voksende marked. En god norsk SAR-politikk bør
derfor ledsages av en målrettet og offensiv næringspolitikk. Maritimt Forum Nord vil i 2018 utrede og
fremme forslag til hva det innebærer i praksis.

2. SARex som et virkemiddel for
sikkerhet og næringsutvikling
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SARex er et utviklingsprosjekt som tester kritisk
utstyr som benyttes ved SAR-operasjoner i nordområdene. Formålet er å identifisere og utforske gap
mellom eksisterende SOLAS-godkjent sikkerhetsutstyr og standarder som kreves av Polarkoden.
Maritimt Forum Nord er står som eier av prosjektet.
Følgende prinsipper er vedtatt for arbeidet:
• SAR-ex – prosjektet skal fokusere på søk og redning,
miljøvern/oljevern og katastrofer.
• SARex-prosjektet skal produsere datagrunnlag
som både dem som deltar i prosjektet og andre
fritt kan benytte ut fra egne behov.
• SARex skal levere kunnskap og kompetanse som
også kan benyttes til produktutvikling
Maritimt Forum Nord vil bidra til å gjøre SARex til et
viktig virkemiddel i arbeidet med å identifisere de
viktigste produktene og løsningene som kreves for å
styrke SAR-beredskapen i Arktis.

En utviklingsplan for å styrke
Longyearbyens rolle som nav
for SAR-beredskapen i Arktis
Regjeringen fastslår i Svalbardmeldingen, som ble lagt
frem våren 2016, at beredskapen i Longyearbyen ikke
er dimensjonert for å håndtere større hendelser eller
samtidige hendelser over lang tid. Med dette som
utgangspunkt påpeker Stortingets Utenriks- og forsvarskomite i sin innstilling til Svalbardmeldingen
behovet for å styrke den stedlige beredskapen i
Longyearbyen med sikte på å gjøre Longyearbyen til
et nav for SAR-beredskapen i Arktis. Dette er et
forslag som også ble støttet av Stortingets Justiskomite i komiteinnstillingen til Beredskapsmeldingen
våren 2017.
SARiNOR har i sin handlingsplan konkludert med at
en vesentlig styrking av den stedlige beredskapen i
Longyearbyen er det viktigste enkelttiltak som norske
myndigheter bør gjøre for å styrke den norske SAR-
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beredskapen i Arktis. SARiNOR har derfor foreslått en
tiltakspakke som har til formål å bygge opp en arktisk
beredskapsbase i Longyearbyen og legger til grunn at
denne tiltakspakken bør være en overordnet premiss
for alle de andre tiltakspakkene som foreslås av
SARiNOR. Tiltakspakken er omtalt i presentasjonen
av handlingsplanen i kapitel 4.
Maritimt Forum Nord har i egenskap av sekretariat
for SARiNOR innledet en dialog med Justis- og beredskapsdepartementet for å drøfte hvordan forslagene
i handlingsplanen mest hensiktsmessig kan gjennomføres i praksis. Parallelt vil Maritimt Forum Nord
også gjennomføre møter med de politiske partiene i
og utenfor Stortinget.
I denne forbindelse legges det opp til en god dialog
med Lokalstyret i Longyearbyen, Sysselmannen og
andre berørte parter på Svalbard. Målet er å bygge
opp en beredskapsbase i Longyearbyen som skal
være i stand til å håndtere både en større hendelse
og/eller mindre samtidige hendelser over lang tid.

Andre planlagte aktiviteter

For å påvirke den politiske «dagsorden», er det
viktig at det drives kontinuerlig folkeopplysning om
den maritime næring. Næringen må synliggjøres i
sterkere grad enn det som er tilfellet i dag. Budskapet
må være faktabasert, hvor bl.a. næringens størrelse
og omfang må inngå som en viktig del. MFN vil rette
spesiell oppmerksomhet mot dette området i tiden
fremover.

MFN vil å søke på disse midlene for SARex-prosjektet.

Det er spesielt viktig å rette fokus mot utviklingen av
de store verdier vi besitter her i nord. En bærekraftig
utvikling av disse verdier er av helt avgjørende betydning for landsdelens fremtid.

Arktis 2030 - Utlysning av midler
23. desember annonserte Utenriksdepartementet en
utlysning av midler under «Utenriksdepartementets
prosjektsamarbeid i nordområdene 2030.» Her
fremgår at prosjekter relatert til hav prioriteres.
Søknadsfrist er satt til 15. februar 2018.

Prioriterte saker for Maritimt Forum Nord er:
• Nordområdespørsmål
• Havromsstrategi
• Nettverksbygging
• Næringspolitikk og næringspolitiske forhold
• Nasjonal transportplan
• Nærskipsfarten
• Utdanning, opplæring og rekruttering av maritimt
og teknisk personell
• Maritime miljømessige
krevende operasjoner i nord
• Miljøspørsmål
• Sikkerhet og beredskapsspørsmål
• Refusjonsordningen for sjøfolk/
Nettolønnsordningen
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Vi ser fremover!
En takk til våre støttespillere
Styret retter avslutningsvis en takk til alle personer, organisasjoner,
kommuner, fylkeskommuner og departementer som har støttet MFN gjennom 2017.
Et betydelig dugnadsarbeid er utført gjennom året, både av styret,
medlemmer, organisasjoner og enkeltpersoner.
Narvik, 8. mars 2018
Styret i Maritimt Forum Nord SA
Styrets leder/signatur

Tor Husjord

Styremedlemmer/signatur

Tor S. Andersen

Jan Oddvar Olsen

Johnny Hansen
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Svein Tore Nordhagen

Anette Meidell

Roald Isaksen

Hilde Jordan
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Sylvi Barman Jensen

Bianca Maria Johansen

Marius Ytterstad

Vi er til for
maritim næring!
Maritimt Forum Nord
arbeider for saker viktige for
maritim næring og vår
medlemsmasse.

Medlemsmassen inneholder organisasjoner
og bedrifter fra hele verdikjeden i den
maritime næringsklyngen i Nord-Norge. Ta del
i det maritime felleskapet du også
– ta del i et nettverk som har din
bedriftsinteresse i fokus.

Hvorfor bli medlem?
11 gode grunner:
Informasjonsoppdatering

2.

Bedriftsprofilering

3.

4.

– Bli jevnlig oppdatert via vårt nyhetsbrev
– Vår nyhetsoppdatering samler de siste maritime
nyheter fra alle landets aviser og medier

– medlemmer presenteres og markedsføres
på vår nettportal og i brosjyrer
– medlemmer kan presentere seg selv på
nettverksmøter

Klyngens kanal til beslutningstakere

– Maritimt Forum har tett dialog med myndigheter, politikere og styresmakter
– Maritimt Forum fronter fellesutfordringer
på vegne av næringen

Nyttige nettverk
– styrk din konkurranseevne

– Gjennom våre seminarer og nettverk møter du
mennesker med samme interesser, samt mulighet til å
treffe beslutningstakere og kompetansemiljø.
– Maritimt Forum arrangerer jevnlig medlemsmøter, og
tilbyr våre medlemmer å arrangere
temamøter i samarbeid med oss.

5.

Fakta og statistikk

6.

Rekruttering av de beste hodene

– Maritimt Forum har tilgang og oversikt på
oppdaterte kartlegginger, regelverk og
faktagrunnlag om næringen.

– Maritimt Forum satser aktivt på rekruttering
og profilering av den maritime næringen
for å tiltrekke seg talentene til bransjen.
– Maritimt Forum synliggjør maritim næring
gjennom tydelige profilerings- og
rekrutteringskampanjer
– Maritimt Forum representerer den maritime klyngen
på skoler og utdanningsmesser og gir også bedriftene
mulighet til å presentere seg selv.

www.maritimt-forum.no

7.

8.
9.

Nasjonal bredde og tyngde

– Maritimt Forum sine regionskontor samarbeider tett
og utnytter hverandres kontaktnett,
kompetanse og fordelen med å fronte saker
med en nasjonal bredde.

Internasjonalt fokus

– Maritimt Forum har fokus på EUs maritime politikk

Naturlig kontaktpunkt

– Maritimt Forum er et naturlig kontaktpunkt for andre
aktører som ønsker å samarbeide med maritim
næring; det være seg utdanningsinstitusjoner, media, organisasjoner, politikere
og myndigheter

10. Strategisk næringsutvikling

– Maritimt Forums medlemmer trekkes inn i referansegrupper i strategisk næringsutvikling
på politisk plan

11. Sammen står vi sterkere

– Det er en ubetinget fordel å kunne stå sammen
i spørsmål av felles interesse, uavhengig av hvilken
bedrift man tilhører.
– Sammen er vi sterke nok til å påvirke
rammebetingelsene og å sette agendaen.

Bli med i fellesskapet
og dra nytte av fordelene som
medlem i Maritimt Forum!

Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS
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