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Noen betraktninger v/daglig leder
Verdensbildet
Vi må etterhvert erkjenne at «lille Norge» ikke er
immun mot de store økonomiske, politiske, sosiale
og sikkerhetsmessige utfordringer, som lenge har
preget hverdagen i de fleste land. Verdensøkonomien er preget av svak vekst og stor usikkerhet.
Historisk lave renter og et kraftig fall i råvarepriser
uttrykker en svekket internasjonal økonomi.
Sikkerhetspolitisk synes verdensbildet stadig mer
utfordrende. I Nord-Afrika og Midtøsten herjer fire
borgerkriger. «Terror» er blitt et dagligdags ord,
også i vår verden, og vi lever stadig med frykten for
terroranslag.
Vi opplever for tiden en massiv strøm av emigranter
i Europa. EU anslår at det i år er kommet 1,5
millioner mennesker over Schengens yttergrenser,
og det er lite som tyder på at presset vil bli mindre
i årene som kommer.
Overfor nevnte forhold berører også hverdagen vår
her hjemme.
Nasjonale betraktninger
2015/2016 kan bli et vendepunkt for Norges «storhetstid» med sterk økonomisk vekst. Oljeprisen har
vært historisk høy. Slik er det ikke lenger. Oljeprisen
har falt til nær en tredjedel av fjorårets nivåer, og
aktiviteten på norsk sokkel er kraftig redusert.
Ettersom oljesektoren står for om lag halvparten av
norsk eksport, en tredjedel av statsinntektene og
en femtedel av nasjonalproduktet, sier det seg selv
at dette slår direkte og kraftig inn i norsk økonomi.
Dagens situasjon byr på flere utfordringer. Blant
annet nevnes, fallende inntekter til staten fra
oljevirksomhet, omstilling av norsk økonomi og
håndteringen av et voksende antall flyktninger samt
økt arbeidsledighet. I sum blir disse momenter
svært krevende å håndtere og det er betimelig å
spørre: Ser- og forstår «folk flest» omfanget av de
utfordringer vi nå står overfor?
I norsk økonomi handler det om å lande etter en
eksepsjonell oljealder. Det betyr at Norge ikke kan
redde verden og verden kommer ikke til å redde
Norge. Norge må først og fremst redde seg selv.
Det må være mulig – det var mulig før.

Daglig leder, Tor Husjord møter Erna Solberg.
Foto: Ole M. Kolstad.

Hvor store konsekvensene blir vil bl.a. avhenge av
vår omstillingsvilje, -evne og -kompetanse. Kanskje
vi i tillegg oppdager god gammeldags nøysomhet
– hvem vet?
Høstens kommune- og fylkestingsvalg 14. september har satt sitt preg på den politiske debatten her
hjemme. Oljekrisen utløste svekket økonomi med
arbeidsledighet. Etter min vurdering vil utviklingen
forsterke seg inn i 2016.
Valgresultatet får ingen umiddelbare konsekvenser
for styring av landet. Imidlertid er det klart at valgresultatet sett under ett vil kunne få konsekvenser
for både samarbeidsforhold og strategisk posisjonering frem mot Stortingsvalget i 2017.
Regionale betraktninger (Nord-Norge)
Oljekrisen vil ikke ramme vår region like hardt
som landet for øvrig. Selvfølgelig vil redusert oljeaktivitet i nord også merkes for vår landsdel,
spesielt innenfor leverandørindustrien. Våre offshoreaktiviteter er beskjedne i forhold til andre
regioner i sør og vest. Vårt største offshorerederi,
Troms Offshore, har meget solide eiere som synes
å ha posisjonert flåten gunstig. Det blir spennende
å se hva utfallet av lisensutlysningen av 23. runde
vil medføre. Jeg har tidligere uttalt at vår landsdel
er forventningens landsdel i forhold til oljeaktivitetene. Disse forventningene bør nå justeres ned
noen hakk, etter mitt skjønn. Det er beklagelig at
vår landsdel ikke har fått sin rimelige andel av
verdiskapingen som har skjedd i forbindelse med
oljeaktivitetene i nord – dette forholdet har jeg
påpekt utallige ganger i relevante fora.
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Fiskeriene og havbruk går så det suser her i nord.
Nye fartøystyper med ny teknologi utvikles i forbindelse med havbruk og havgående fiske.
Næringen har særs god økonomi slik at fartøystypene som utvikles utstyres fra «øverste» hylle. Vi
ser også at havgående fiske beveger seg stadig
lenger nord mot iskanten.
Turisme på kjøl har hatt en sterk økning av
aktivitetene innenfor nordområdene generelt, og
Svalbard spesielt som har hatt en eksplosiv utvikling
av antall anløp de siste par år. Ett av våre flaggskip
i nord, Hurtigruten, seiler i sterk medvind og utvikler
stadig nye markeder. Ett annet av våre flaggskip,

Mo Industripark, har også god «medbør». Her
utøves lederskap og innovasjon på høgt nivå.
Verftsindustrien gjør det også bra, men det må
forventes at krisen som berører verftsindustrien på
Vestlandet på litt sikt vil får konsekvenser i nord.
Generelt er vår oppfatning at 2015 ble et godt år
for våre medlemmer.
Tor Husjord
Daglig leder,
Maritimt Forum Nord SA

Vårt formål og visjon
Maritimt Forum Nord SA (MFN)
er ett av 9 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 norsk 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
– at den verdiskapning som skjer via
petroleumsaktivitetene i nord i rimelig grad
kommer Nord-Norge til gode
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
Foto: Anna-Julia Granberg/Maritimt Forum.
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Foto: Anna-Julia Granberg/Maritimt Forum.

Årsberetning 2015
Virksomhet, lokalisering og styre

Maritimt Forum Nord SA har gjennom sitt 17.
driftsår fulgt opp påbegynte prosjekter, og arbeidet
målrettet mot sine definerte mål i hele regionen.
MFN sitt geografiske arbeidsområde er primært
Nord-Norge, 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 Richard With, og har i
dag 84 medlemmer. 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 forretningsadresser er i Narvik
og i Bodø.

Styret har i 2015 bestått av:
Styrets medlemmer
Tor Husjord, leder
Brita Christiansen
Rune Arnøy
Sylvi Barman Jensen
Jan Oddvar Olsen
Johnny Hansen
Odd Jarl Borch
Anette Meidell
Halvar Pettersen
Tor S. Andersen
Hilde K. Kjerstad
Geir Lundberg

Varamedlemmer
Ole M. Kolstad
Trond A.Christiansen
Ingvar Mathisen
Oddvar Rundereim
Bård Mek Hansen
Øystein Jensen
Roald Isaksen
Østen Mortvedt
John Evensen
Svein H. Løkken
Arne Markussen
Tor Are Vaskim

Ifølge vedtektene velges formannen for 1 år. Øvrige
styremedlemmer velges for 2 år. Kontinuitet ivaretas.
Varamedlemmer velges hvert år, med funksjonstid
1 år.

Maritimt Forum Nord SA | Årsmelding 2015

5

Administrasjon

MFN har 2 heltidsansatte og 1 deltidsansatt.
Avdelingskontoret i Bodø (Tolder Holmers vei 4,
8003 Bodø) ledes av Ole M. Kolstad.

Økonomiske forhold

Årets drift viser et resultat på kr 355.819,-. Finanspostene utgjør kr 9.546,- netto, hvoretter årsresultatet fremkommer med et overskudd på
kr 346.273,-. Årsresultatet overføres til annen
egenkapital.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og
årsregnskapet for 2015 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 2015 og økonomiske stilling ved årsskiftet.

Arbeidsmiljø og likestilling

Samvirkeforetaket har hatt 2 (3) ansatte i 2015.
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. I styremøte avholdt desember 2014,
ba styret administrasjonen utarbeide ny strategi
og handlingsplan fram mot 2020. Ny strategi ble
fremlagt og vedtatt av styret i møte den 12.
november.

Foto: Anna-Julia Granberg/Maritimt Forum.
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Våre aktiviteter og fokusområder
Våre aktiviteter og fokusområder skal komme medlemmene
i Maritimt Forum Nord til gode. Administrasjonen i MFN er derfor særlig
opptatt av å ta tak i utfordringer som medlemmene melder inn, tale
deres sak i næringspolitiske fora og på selvstendig grunnlag
iverksette tiltak som ellers vil falle mellom flere stoler
1. Nordområdene

Nordområdene er av regjeringen Solberg definert
som Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen Stoltenberg definerte også
Nordområdene som betydningsfulle og vi kan i så
måte si at et omforent politisk landskap er enig i
dette. I den offentlige debatten i Nord-Norge har
Nordområdesatsingen både tilhengere og skeptikere. Sistnevnte kategori anfører gjerne en kritikk
på at satsingen er mer retorikk en reell satsing.
Fra Maritimt Forum Nord sin side er det viktig å
påpeke at vi anser oss som en deltakende part i
Nordområdesatsingen og at vi etter beste evne
forsøker å bidra med samfunn og næringsutvikling
på vegne av, og til det beste for våre medlemmer.
I denne delen av årsberetningen vil vi særlig
fremheve vår satsing på Arktisk Maritim Klynge og
sikkerhet og beredskap til sjøs i Nordområdene.
Maritim næring i nord har lange tradisjoner,
spesielt knyttet til kystransport av personer og
gods, fiskeri og fangst. Som maritim region er vi
fortsatt liten sammenlignet med andre maritime
regioner. Maritim næring står for en verdiskapning
på ca 7 % av næringslivets verdiskapning i nord,
sammenlignet med 12 % nasjonalt. Veksten i
næringen har vært positiv det siste året målt i omsetning og verdiskapning. Næringen omsatte for

16,9 milliarder kroner i 2014, en økning fra 15,1
milliarder året før, og sysselsetter ca. 7 300 personer.
Rederiene dominerer den maritime virksomheten i
nord og står bak over 65 prosent av verdiskapingen i regionen. Denne gruppen er igjen dominert
av nærskipsfartsrederiene, med Hurtigruten som
største aktør. Faktisk stod dette selskapet alene
bak en femtedel av verdiskapingen 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 fire av
Hurtigrutas skip skal bygges om for over en halvmilliard kroner. Hovedkontoret forblir dessuten i
Tromsø. Andre viktige aktører i Nord-Norge
inkludere Torghatten Nord (fergedrift), Troms Offshore (offshorerederi), Polar Base (havn/logistikksenter) og Rapp Marine (utstyr). Sistnevnte har
hovedkontor i Bodø, og har i tillegg egen virksomhet i USA, Storbritannia og Serbia.
Etter rederivirksomhet, er maritime tjenester
dominerende. Polarbase, Norbase og Helgelandsbase er havne- og logistikkselskaper som arbeider
opp mot petroleumsnæringen i Norskehavet og
Barentshavet. I tillegg har Nordland større havnevirksomhet knyttet til industri og gruvedrift som
LKAB og Rana industriterminal.

Narvik Havn.
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Lønnsomheten i bedriftene i den maritime klyngen
i nord har vært lav, men har gjennom året vist en
bedring i forhold til forutgående år.
Verftsindustrien har god lønnsomhet. Dette gjelder
også tradisjonelt fiske og havbruk.
Aktiviteter knyttet til fiskeri og havbruk blir en
stadig mer naturlig del av den maritime klyngen i
nord. Teknisk avanserte havgående fiskefartøy og
brønnbåter, samt deler av leverandørindustrien til
havbruk, er naturlige samarbeidspartnere og medlemmer til MFN. Havbruksnæringen er en betydelig
drivkraft i flåtefornyelsen langs kysten. Gjennom
2014 er flåtetilveksten av avanserte miljøvennlige
skip betydelig. En del av denne veksten har også
skjedd i nord. Denne delen av næringen er i sterk
vekst og evner å betale for kvalitet, innovasjon og
miljøsikkerhet.
MFN har tatt aktive grep for å øke verdiskapingen
i nord ved bl.a. etableringen av Arktisk Maritim
Klynge (AMK) SE PKT 1.2.
Det er også foretatt en kartlegging av alle
kategorier maritime aktiviteter innenfor alle byer
og tettsteder i de 3 nordligste fylkene. Etter dette
kan vi trygt hevde at MFN har god oversikt over
den maritime næringen i nord. En slik status er
viktig for å bidra til videreutvikling av næringen.
Forventningene i nord preges av ønske om økte
investeringer, økte aktiviteter og oppmerksomhet.
Aktivitetene i Barentshavet og Norskehavet er av
en slik karakter at man kan se ringvirkninger på
land. Trafikk gjennom Nordøstpassasjen kan også
utløse ringvirkninger. Den maritime næring, både
nasjonalt og i nord, er den som har størst utviklings-potensiale i forbindelse med petroleumsaktivitetene i nord. MFN mener at landsdelen
fortsatt ikke får en rimelig andel av de store verdiskapninger som skjer innenfor petroleumsindustrien
i nord. Dette har sammenheng med manglende
kapital, eierskap, kompetanse og maritim infrastruktur i landsdelen. Landsdelen er i stor grad
«filialisert», med den følge at eierskap og beslutninger fattes utenfor regionen.
Fall i oljeprisene kan bidra til at spørsmålet om en
konsekvensutredning av LOVE får ny aktualitet.
Produksjonskostnader ved en eventuell utvinning
av olje/gass i LOVE hevdes å være betydelig lavere
enn for eksempel i Barentshavet.
EN av utfordringene for oss i nord er å få bedrifter
til å investere og etablere seg i landsdelen, for
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Tromsø Havn. Foto: Kjetil Robertsen.

Havnedirektør Halvar Pettersen.

derigjennom å bidra til nordnorsk verdiskapning og
sysselsetting. For å lykkes med dette må samarbeidet og samhandlingen mellom næringsliv,
politiske miljøer og utdanningsinstitusjoner styrkes.
Nordnorske aktører og et samlet Nord-Norge kan
derfor i stor grad selv bidra til å lykkes.
Mot slutten av året ser vi klare tegn på nedgangstider for offshore, olje og gassindustrien. En naturlig følge av dette blir nedtrapping av aktivitetsnivå
og færre sysselsatte.

1.2 Arktisk Maritim Klynge

Den 7. juni 2013 ble AMK tatt opp i Arena-programmet.

Klyngen bestod opprinnelig av 35 partnere som
alle fokuserer på maritime utfordringer i sin
virksomhet. Gjennom samhandling og samarbeid i
klyngen ønsker aktørene å utvikle og implementere
utstyr, design og prosesser som gjør maritime operasjoner i arktisk klima mest mulig effektive, trygge
og miljørobuste. Klyngens visjon er å ta en posisjon
som det ledende maritime kunnskaps- og industrielle miljø i Norge knyttet til arktiske maritime
utfordringer og muligheter.

Per utgangen av 2015 har antallet partnere økt
til 44, og består i dag av 9 rederier, 5 verft, 14
tjeneste- og utstyrsleverandører, 8 kunnskapsaktører og 7 andre.
Høsten 2014 overtok Transportutvikling AS prosjektledelsen for AMK. Prosjektledelsen er den
viktigste funksjonen for å lykkes med å nå prosjektets målsetting.
Nåværende styre ble valgt den 24. august 2015.
Styret består av 5 styremedlemmer med 3 varamedlemmer. I styret deltar i tillegg representanter
fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet som observatører med tale og forslagsrett.
MFN står som eier av prosjektet og er også
representert i styret.
Pr. 31.12.2015 er følgende forstudier/prosjekter
i igangsatt i regi av AMK:
1. Økt skipsvedlikehold i nord (Ballstad Slip,
Skarvik og Troms Offshore)
2. Transport av ferske fiskeprodukter med båt
(Barents Marine, DNV-GL og Harstad Elektro AS)
3. Prosjekt- og kompetansedatabase (KUPA,
AMK partnere)
4. Analyse/kontakt med relevante miljøer
(Universitetet i Tromsø, Høyskolen i Narvik,
Norut og Universitetet i Nordland)

5. Nettverksbygging mot Murmansk Oblast
(Transportutvikling, SeaWorks, Tschudi)
6. Transport av fisk og gods (NSK Ship Design
og Chriship)
7. Vedlikehold av LNG maskineri og tilhørende
systemer i nordlige farvann (Ballstad Slip,
Polarkonsult, Torghatten Nord)
8. Energieffektiv navigering i is-dekkede farvann
(Norut Narvik, Polarkonsult, Troms Offshore)
9. HeltElektrisk (Hafenstrom, Hurtigruten,
Torghatten Nord, Harstad Elektro m.fl.)
10. Kjettingsaks (Ballstad Slip, Høyskolen i
Narvik og NSK Ship Design)
11. Verktøy for organisering og Markedstiltak
(Barents, Skarvik Mek. og Hamek)
12. Energiøkonomisering offshore (Seaworks,
KUPA og Marintek)
13. Riggvedlikehold i Nord (Westcon Helgeland.
MFN og Mo Industripark)
14. De tre blå næringer (KUPA, Westcon
Helgeland og Hamek)
15. Offshore Winterization (Høyskolen i Narvik)
16. Containerbåt i Nord-Norge (Nord-Norsk
Spedisjon, Chriship)
17. Havnebåt (NSK Shipdesign og Mosjøen
Havn)
AMK ble høsten 2015 sertifisert av ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis). AMK oppnådde
graden «bronse», som er den beste sertifisering som
er mulig å oppnå på dette stadiet av prosjektet.

Rigg i Nord, Westcon Helgeland.
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ledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsaksjoner til havs i Nordområdene.

ESCA-sertifikat - AMK.

AMK er inne i sitt 3. av 3 driftsår. Videreføring av
dette prosjektet i et 4. og 5. driftsår vil bli en
sentral satsing for Maritimt Forum Nord, da den
«smelter sammen» flere av Maritimt Forum Nords
delstrategier, bl.a.:
• Markedsfokus mot nord og utvikling av
næringen
• Produktfokus (pådriver, nettverk, fag og
informasjon)
• Styrking av intern organisasjon (bemanning,
styre m.v.)
• Styrking av ekstern organisasjon (kontaktnett,
bransjeorganisasjoner, møteplasser m.v.)
For Maritimt Forum Nord er det svært viktig at
bedriftene opplever sin deltakelse som meningsfull
og verdiskapende.

1.3 Sikkerhet og beredskap

God sikkerhet og beredskap er en avgjørende
forutsetning for videre maritim verdiskaping i Nordområdene. Maritimt Forum Nord har derfor valgt
å engasjere seg tungt i denne problematikken gjennom flere prosjekter.

1.3.1 SARiNOR

MFN står som eier av det nasjonale SARiNORprosjektet som nå har pågått i drøyt to år av totalt
tre. Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen,
UiN leder prosjektet. Hovedprosjektets innhold og
leveranser er definert i åtte arbeidspakker med et
budsjett på 20 millioner kroner over tre år. Visjonen
for prosjektet er at Norge skal være verdens-
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Formålet med prosjektet er å analysere og beskrive
dagens status for SAR i nordområdene i norsk
sektor, og identifisere kritiske forbedringspunkt i
forhold til dagens SAR-situasjon langs definerte
innsatsområder. Av praktiske grunner er arbeidet
delt opp i separate arbeidspakker som reflekterer
de definerte innsatsområdene. Oppdelingen er
organisert slik at analyse og forslag til forbedringer
innenfor de enkelte segmentene kan komme klart
frem. Den samlede kunnskapen fra arbeidet med
SARiNOR skal lede frem til et «veikart» med konkrete forslag til måloppnåelse av SARiNORS visjon
om at Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av SARoperasjoner til havs i nordområdene.
Veikartet skal:
I. Bidra til å øke forståelsen av utfordringene
man står overfor ved SAR-hendelser i
nordområdene, slik at ambisjonsnivået hos
myndighetene reflekterer disse.
II. Kunne disponeres av operative enheter
for dimensjonering og effektivisering av
eksisterende kapabiliteter, og for utforming av
nye og forbedrede systemkonsepter ifht ulike
ressurssituasjoner
III. Identifisere behov for forskningsoppgaver og
teknologiutviklingsprosjekter som vil sikre en
presis, rask og effektiv SAR-operasjon
Det er totalt åtte arbeidspakker, hvorav to ble
igangsatt i 2014. Vinteren 2014 fikk DNV-GL tildelt
ansvaret for arbeidspakke 1. Dette er en Gapanalyse som definerer avvik mellom dagens og den
ønskede situasjon for SAR, ved en større krisesituasjon i Nordområdene. Analysen er dermed et
startpunkt for resten av prosjektet, der spesifikke
dimensjoner av SAR-operasjoner blir studert og
analysert. Basert på dette blir det utarbeidet forslag til forbedringer i SAR-systemet. Høsten 2014
ble arbeidspakke 2, Alarmering / Varsling, tildelt
MARINTEK. I januar 2015 ble arbeidspakke 3 – Søk
– tildelt et konsortium ledet av Norut, som leverte
sin sluttrapport i juni. Arbeidspakkene 4, 5 og 6 er
nå i arbeid og sluttrappport for arbeidspakkene 4
og 5 legges frem på SARiONOR-seminaret den 19.
januar 2016. Vinteren 2016 vil også sluttrapport for
arbeidspakke 6 være ferdigstilt.
I perioden har man avviklet tre vellykkede seminar
om funn fra arbeidet i SARiNOR. Ved siden av å

være en arena for formidling av sentrale funn for
forbedringer av SAR-systemet i Norge, er seminarene også en viktig møteplass for utveksling av
kunnskaper, tanker og ideer. Dette er også en
viktig leveranse fra SARiNOR-prosjektet.
Arbeidet med SARiNOR vil bli koordinert med andre
aktuelle SAR-prosjekter i Norge, herunder Marpart
som ledes av professor Odd Jarl Borch, Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, UiN. Marpart
har som mål å analysere den tverrsektorielle samordningen og operative styringen i komplekse, integrerte
operasjoner med internasjonal involvering. Prosjektet
har bred internasjonal deltagelse, og har en styringsgruppe bestående av sentrale SAR-aktører i Norge.
Som for SARiNOR er det et overordnet mål å peke
på svakheter ved dagens system og komme med forslag til forbedringer av systemet, med hovedvekt på
organisering og samordning på tvers av organisasjoner og nasjoner.
Til MFN sitt bilag «Havet» sier prosjektleder for
NAWSARH-prosjektet, Bjørn Ivar Aarseth at "innfasing av nye helikoptre til erstatning for Sea King er i
rute". Prosjektleder i SARiNOR sier i samme artikkel
at "de nye helikoptrene har bedre utstyr innvendig,
større rekkevidde og bedre lasekapasitet". MFN ser
fram til de nye helikoptrene kommer. Dette vil gi en
styrket beredskap for maritimt personell.

Arbeidspakker i SARiNOR-prosjektet.

Finansiører og sponsorer
SARiNOR`s partnerskap fremstår slik:
Utenriksdepartementet
Nordland fylkeskommune
FHF
Norske Shell
ConocoPhillips
ENI Norge
DNV-GL
Norwegian Hull Club
Statoil
Kystverket
Norges Rederiforbund
LO-NSF-NSFO
Lundin
MFN og Shell Egeninnsats
Totalt

Kr 8 000 000
Kr 2 000 000
Kr 2 000 000
Kr 1 500 000
Kr
900 000
Kr
900 000
Kr
900 000
Kr
750 000
Kr
300 000
Kr
450 000
Kr
450 000
Kr
300 000
Kr
600 000
Kr
600 000
Kr 19 800 000

Statoil valgte å trekke seg fra prosjektet etter
Gap-analysen grunnet innsparinger i deres arktiske
satsinger.

1.3.2 SARiNOR2

Som en naturlig forlengelse av SARiNOR tok MFN
initiativet til etableringen av SARiNOR2. Mens
SARiNOR forholder seg utelukkende til berging av
menneskeliv, skal SARiNOR2 fokusere på berging
av verdier og miljøvern, eller sagt slik:
«Når siste person er heist opp fra vraket/havet
under SARiNOR starter SARiNOR2 arbeidet med
vrakfjerning og forhindring av miljøforurensning fra
ulykkesstedet
I februar måned søkte MFN Utenriksdepartementet
(UD) UDs Arktisk 2030 program om kr 10 millioner
som del finansiering av prosjektet. I brev av 20.
november bekreftet U D at de hadde innvilget kr
9 millioner til Maritimt Forum Nord for gjennomføringen av SARiNOR2. Fra en opprinnelig prosjektramme på kr 20 millioner ble prosjektet nedjustert
til kr 18 millioner hvorav 50 % skal være egenkapital.

Maritimt Forum Nord SA | Årsmelding 2015

11

Norges nye redningshelikopter. Finmeccanica Helicopter Division.

Finmeccanica Helicopter Division.
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Prosjektbudsjett og varighet
Prosjektets størrelse er stipulert til kr 18 millioner, med en varighet på 2 år med oppstart 1. januar 2016.
Budsjett Arbeidspakker

År 1

År 2

Totalt

WP 1 – Implementering

1 760

2 040

3 800

WP 2 – Alarmering / varsling

850

0

850

WP 3 – Felles situasjonsforståelse

575

525

1 100

WP 4 – Roller og ansvar

725

875

1 600

WP 5 – Berging og miljøsikring

770

1 880

2 650

WP 6 – Operasjoner i kaldt klima

435

765

1 200

2 125

1 475

3 600

0

1 800

1 800

600

800

1 400

7 840

10 160

18 000

WP 7 – Prosjektledelse
Prosjektavslutning og sluttrapportering
Usikkerhet ca. 8 %
Totalt

Ved årets utgang er ca 50 % av egenkapitalbehovet
på kr 9 millioner tegnet av følgende deltagere:
Norske Shell, Norwegian Hull Club, DNV-GL,
Norges Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund,
Maritimt Forum Nord, Kystverket, Fiskeri & havbruksfondet (FHF) og Den Norske Krigsforsikring.
Vi regner med at kapitalbehovet blir dekket i løpet
av 1. kvartal 2016. MFN skal stå som eier av
prosjektet.
Bakgrunn
I Regjeringens Nordområdestrategi "Nordkloden"
heter det:
"Regjeringen vil sikre beredskapen mot akutt forurensning og den forebyggende sjøsikkerheten i
nordområdene"
Økende aktiviteter i arktiske strøk, knyttet til
petroleumsaktivitet, skipstrafikk inkludert cruisetrafikk samt fiskeriaktiviteter som stadig beveger
seg lengere nord, medfører økt risiko for at en stor
ulykke til havs kan inntreffe. Hvis uhellet skulle være
ute er det viktig å ha gjennomarbeidede planer
som sikrer en rask og effektiv mobilisering av
riktige og tilstrekkelige ressurser på grunn av store
avstander, kulde, mørke og klimamessige utfordringer.
Flytende enheter (og deres last) som driver virksomhet i disse farvannene representerer store økonomiske verdier. En større sjøulykke i disse
områdene vil også kunne representere en betydelig forurensningsfare, være svært krevende for

redningspersonell, samtidig som det vil kunne ta
lang tid å mobilisere relevant redningsutstyr.
SARiNOR2 vil bygge på funn fra SARiNOR. Tilgang
til all informasjon innhentet i SARiNOR vil være av
stor verdi for raskt å kunne iverksette mobilisering
av materiell og verdier og redusere risiko for miljøforurensning. Hensikten er å kunne se søk, redning,
berging av verdier og sikring av miljø i sammenheng som en helhetlig kjede ved bruk av norske og
utenlandske aktører og ressurser.
SARiNOR2 skal sikre at de tiltak og anbefalinger
som kommer fra hver arbeidspakke i begge prosjektene blir evaluert og implementert med tanke på å
styrke den totale rednings- og beredskapskjeden.
Ressursene må kunne samhandle og integreres
raskt og effektivt, både nasjonalt og internasjonalt,
og det må settes ytelseskrav som måler kvaliteten
på hele redningskjeden.
SARiNOR og SARiNOR2 vil samlet omfatte alle
sider av nødvendig beredskap for å håndtere «storulykker» til havs i Nordområdene og bygge på alle
andre analyser og tiltak som allerede finnes innen
de de temaer som prosjektet omfatter.
Visjon for SARiNOR2
Norge skal være verdensledende i planlegging,
koordinering og gjennomføring av bergings- og
miljøsikringsoperasjoner ved storulykker til havs i
Nordområdene.
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Hovedmålsettinger
SARiNOR2 skal:
• Skape en arena for samarbeid innen berging og
miljøsikring
• Utarbeide et veikart med konkrete forslag til
hvordan visjonen skal oppnås
• Etablere en felles situasjonsforståelse mellom
de relevante aktører i bergings- og miljøsikringsoperasjoner
• Implementere og integrere prioriterte funn fra
SARiNOR og SARiNOR2 mot relevante systemer
Strategi
SARiNOR2 skal gjennomgå alle elementer som vil
kunne bidra til å sikre en effektiv bergings- og
miljøsikringsoperasjon i Nordområdene.
Arbeidspakke 1 starter med å etablere en arbeidsgruppe som skal sikre at alle foreslåtte tiltak fra
SARiNOR og SARiNOR2 implementeres på best
mulig måte. Gruppen skal også fange opp funn og
forslag fra SARiNOR som direkte kan effektivisere
SARiNOR2. Arbeidspakke 2 og 3 vil hente resultater
fra SARiNOR, mens kjernen i det faglige arbeidet
for SARiNOR2 skjer i arbeidspakke 4, 5 og 6.
Arbeidspakke 1 vil underveis og til slutt vurdere
alle aspekter ved implementering og integrering.

1.3.3 US NOR SAR

US NOR SAR er et norsk - amerikansk samarbeidsprosjekt, hvor det vil etableres en bred arena for
samarbeid knyttet til utvikling av verdensledende

søk- og redningsberedskap i Nordområdene. MFN
ble høsten 2015 oppfordret av UD til å etablere en
samarbeidsarena med amerikanske partnere og
også søke UD om finansiering til prosjektet.
Prosjektet vil engasjere relevante offentlige og
private kunnskaps- og kompetansemiljøer, industri
og næringsliv, forskning – og utviklingsmiljøer,
samt fagmiljøer knyttet til søk og redning i USA og
Norge. Dette er et bilateralt samarbeidsprosjekt,
hvor USA også har formannskapet i Arktisk Råd.
I den videre utviklingen av prosjektet kan det være
aktuelt å utvide samarbeidet multilateralt.
Bakgrunn
Norge og USA har gjennom avtalen i Arktisk Råd,
ansvar for søk og redning i spesifiserte sektorer i
Nordområdene. I de amerikanske nordområdene,
nord for Alaska, er det krevende klimatiske forhold
med havområder som er dekket av is store deler
av året. Størstedelen av Norges havområder nord
for polarsirkelen er isfrie hele året grunnet Golfstrømmen. Områdene nord for Svalbard, hvor det
er is deler av året, er et unntak.
Til tross for store forskjeller, er det mange
felles SAR utfordringer. Disse er knyttet til:
• snø, is, ising, mørke, tåke, polare lavtrykk
• den menneskelige påvirkning ved aktivitet
under ekstreme forhold i kaldt klima og lange
avstander
• mangelfull satellitt- og bredbåndsdekning
• spredt infrastruktur med begrensede
beredskapsressurser

Figuren beskriver prosjektets struktur og fokusområder/arbeidspakker.

14

Årsmelding 2015 | Maritimt Forum Nord SA

Følgende aktører har meldt sin interesse for å delta
i prosjektet og levert partnererklæringer:

Amerikanske
US Coast Guard
Chaux
MXAK
Institutter og The North
Division for Homeland Security
and Emergency Management
Crowley
Marine Exchange
Vandrede
Universitas og Alaska Fairbanks

Norske
Maritimt Forum Nord SA / proskjekteier
Hovedredningssentralen Nord-Norge
DNV-GL
Pole Position Logistics
Space Norway
Norges Rederiforbund*
Kystvakten
Sjøforsikringsselskap
Maritimt Forum Nord forventer tilbakemelding fra
UD første kvartal 2016.

ferdigstillelse av et produkt eller konsept, markedsavklaring og kommersialisering.
ND SAR Solutions vil derfor holde seg orientert om
de funn og resultater som gjøres i SARiNOR og
SARiNOR2 og hvilke behov man vil ha i årene som
kommer.
Visjon for ND SAR Solutions
New, practical and operational solutions for meeting the needs of improved search and rescue in
arctic conditions – developed by Northern Dimension partners.(1)
Overordnede mål
• styrke SAR teknologi for bruk i arktiske strøk
• Hvis ønskelig, tette gap identifisert i SARiNOR
og SARiNOR2
• Etablere samarbeid mellom operasjonelle og
teknologiske SAR miljøer
• Etablere en arena for samarbeid og utveksling
av beste praksis
Prosjektet har følgende arbeidspakker
• Kommunikasjon
• Beredskapsutstyr og metodikk
• Maritim trening
• Delt situasjonsforståelse
• Værvarsling til havs og is management
• Mennesker i kaldt klima
Maritimt Forum Nord forventer tilbakemelding fra
NDPTL sekretariat første kvartal 2016.

1.3.5 SEBS – Search and rescue
in Eastern Barents Sea
Som en spinn-off fra SARiNOR har Maritimt Forum
1.3.4 ND SAR Solutions

Nord vært sentral i å utvikle prosjektet ND SAR
Solutions i samarbeid med det finske samferdselsdepartementet. Utgangspunktet for dette er
foruten SARiNOR, Finlands engasjement i Nordområdene og ønske om å involvere seg sterkere
med norske aktører. MFN har uttrykt det som
positivt at finske kompetansemiljøer bidrar i nordområdeutvikling.

ND SAR Solutions er et prosjekt som har som formål å involvere deltakere fra flere land i den såkalte
Nordlige Dimensjon Region1, dette som følge av at
prosjektet søker finansiering fra Nordlig dimensjon
partnerskap for transport og logistikk. Sekretariatet
ledes fra Helsinki. Formålet med prosjektet er å
fasilitere støtte til utvikling av ny og bedre SAR teknologi. Støtte kan i denne sammenheng være

Arbeidet med å utvikle tettere dialog med russiske
beredskapsmyndigheter og -organisasjoner omkring søk og redning i østlig del av Barentshavet ble
igangsatt i 2013. Arbeidet fortsatte gjennom 2014
og 2015 har gitt tilfredsstillende resultater gjennom prosjektet SEBS.

SEBS er et samarbeid mellom Maritimt Forum
Nord, Akvaplan-niva, Marintek, Kystverket og
Redningssentralen i Bodø med målsetting å få på
plass gode møteplasser for kunnskapsoverføring
omkring utviklingen innenfor de respektive landenes
søk- og redningstjeneste, samt nyttige samarbeidsprosjekt.
1

EU, Norge, Russland og Island er likeverdige partnere i Nordlige
Dimensjon.
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I april 2015 gjennomførte SEBS i samarbeid med
MARPART en vellykket russisk-nordisk beredskapskonferanse i Murmansk, med deltakelse fra omkring 100 institusjoner og bedrifter. Konferansen var
finansiert av Barentssekretariatet, Statoil og Lundin,
og samarbeidet på russisk side med Murmansk
fylkesadministrasjon, leverandørsammenslutningen
Murmanshelf og Murmansk State Technical University (MSTU).

inneholder blant annet en oversikt over tjenester,
temainnhold og nyheter knyttet opp til 25 samarbeidspartnere.

Et konkret resultat av SEBS er at Marintek,
Akvaplan-niva og den russiske energigruppen

1.5 Cold Tech

Gazprom nå har innledet et samarbeid med sikte
på å utvikle bedre systemer og teknologi for
berging av liv og materiell i islagte farvann. Et
forprosjekt er under gjennomføring med utgangspunkt i Gazproms erfaringer ved operasjoner på
Prirazlomnoje-feltet i Petsjorahavet.

1.4 Barents Watch

Prosjektet er et redskap for regjeringen til å samle,
utvikle og dele kunnskap om hav og kyst.
Hensikten er å gjøre relevant informasjon og tjenester lettere tilgjengelig for myndigheter, beslutningstakere, næring og allmenne brukere. Dette
skal både forenkle tilgang til og sikre utveksling av
offentlig informasjon. BarentsWatch vil kunne bidra
til at norske maritime etater i felleskap fremstår
som et helhetlig forvaltningsregime.
BarentsWatch ble etablert som i regjeringens nordområdesatsing, og er lokalisert i Tromsø. Kystverket fikk i 2011 ansvaret for etableringen, og
prosjekt er plassert under Samferdselsdepartementet siden Kystverket nå er vertsetat.
Frem til 2017 prioriteres tjenester som effektiviserer operasjonell innsats. I dette ligger å bygge
opp en infrastruktur for sikrere samhandling mellom operative etater.
En åpen del av BarentsWatch skal være en informasjonsportal som er tilgjengelig for alle. Denne
ble lansert i 2012 og blir utviklet trinnvis. Portalen
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Et eget brukerpanel deltar i utviklingen av prosjektet. I dette arbeidet deltar MFN v/Tor Husjord,
på vegne av Norges Rederiforbund.

MFN deltar i prosjektet ColdTech - Sustainable
Cold Climate Technology som Norut Narvik leder.
Prosjektet omhandler ismekanikk og iskrefter,
atmosfærisk ising og ising på grunn av sjøsprøyt,
samt anvendelse av teknologi i områder med kaldt
klima, vind og snødrift. Det er i prosjektet gjennomført flere forskningstokt med «KV Svalbard»;
sist vinteren 2013. I ColdTech har man utført
mange målinger av tykkelse og styrke på første års
skrugarder og sjøis, samt gjennomført is-kollisjonstester med skipet. I tillegg er det gjennomført eksperimentelle tester på energieffektivitet ved
navigasjon i is. Prosjektet har 22 partnere, og er
det største teknologiprosjektet innen kaldt klima i
nord. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med
Høgskolen i Narvik (fra 1.1.16 UIT – Norges Arktiske Universitet) og internasjonale miljøer som
Luleå Tekniske Universitet og National Research
Council Canada, og industrielle deltagere er blant
andre Norske Shell, Total og DNV-GL.
Prosjektet hadde opprinnelig en varighet på 5 år
(2009-2014), med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 år. Høsten 2014 ble det klart at prosjektet
fikk forlenget støtte fra forskningsrådet fram til
2017. ColdTech vil i den kommende perioden ha
et høyere fokus på innovasjon, og alle arbeidspakker vil tilrettelegge for, og fokusere mer på
anvendelse av FoU-resultater i samarbeid med
næringslivsaktører. ColdTech holdt et seminar om
næringsrelevant forskning i forbindelse med
Leverandørindustriens Nordområdekonferanse i
Narvik i november 2015, og vil også bidra til et
Side Event ved Arctic Frontiers i Tromsø i januar
2016 med flere presentasjoner om næringsrelevant
forskning og utvikling i nord.
Flere nye prosjekter har allerede oppstått som et
resultat av ColdTech. Blant disse finner man et
internasjonalt nettverksprosjekt med tittelen
OpSIce (Safe and Environmental Operations in
Seasonally Sea Ice-Covered Waters). Prosjektets
målsetting er å promotere utvikling av internasjonale og industrirelevante FoU-prosjekter gjen-

Foto: Anna-Julia Granberg/Maritimt Forum.

nom etablering av et nettverk av eksperter for utveksling av kunnskap og identifisering av behov.
OpSIce er støttet av UD under Barents 2020programmet, og prosjektet er nettopp forlenget
fram til 2017. En workshop om brukerrelevant
forskning ble avholdt i Narvik mai 2014 med 14
deltakere fra 5 ulike land (Norge, Sverige, Finland,
Tyskland og Canada), og en workshop er planlagt
på Arctic Observing Summit i Alaska i 2016. Basert
på økende aktivitet knyttet til forskning på skipstrafikk i islagte farvann har Norut Narvik ansatt

en seniorforsker som vil jobbe med matematisk
analyse av skipsbevegelser i islagte farvann.
Hovedformålet er å gi en økt forståelse for hva som
kreves for å gjennomføre operasjoner i utfordrende
værforhold, og utvikle gode matematiske modeller
som beskriver denne situasjonen. Dette kan videre
benyttes til å konstruere transitmodeller som gjør
skipsoperasjoner i nord mer forutsigbare og sikre,
samt utvikle automatiserte løsninger for energieffektiv navigasjon i islagte farvann og sikker
kailegging av skip under vanskelige forhold.

Eksempel på skipsoperasjoner i islagte farvann basert på satellittbasert AIS-data. Figurene viser traverser av lasteskip
og oljetankere gjennom Nordøstpassasjen i 2014; operasjoner som kan gjøres både sikrere og mer effektivt med gode
transitmodeller som beskriver forventet forbruk av tid og energi, samt gjør det mulig å planlegge gode ruter relativt til
gjeldende isforhold.
Illustrasjon Norut.
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Gjennom ColdTech har man også støttet forskning
på interaksjon mellom olje og sjøis. Dette arbeidet
har medført flere større spin-offprosjekter; deltakelse i et 2-årig JIP (Joint Industry Project) gjennom
International Association of Oil and Gas Producers,
deltakelse i et 8-årig SFI-prosjekt «Centre for
Integrated Remote Sensing and Forecasting for
Arctic Operations (CIRFA)» ledet av Universitetet i
Tromsø, finansiering av et 4-årig Petromaks2 forskningsprosjekt ledet av Norut Narvik, og til slutt
deltakelse i et 3-årig Horizon2020 prosjekt ledet av
Finnish Environment Institute. Aktiviten har resultert
i at Norut nylig har tilsatt en forsker fra University
of Alaska. Olje-i-is i Narvik vil også presenteres på
Teknas Oil and Gas in Cold Climate-seminar i
januar 2016. Totalt sett viser dette hvordan MFN
bidrar til å utvikle og opprettholde et bærekraftig
FoU-miljø i Nord-Norge gjennom sin deltakelse i
ColdTech.

1.6 Environmental Waste
Management (EWMA)

EWMA er en kompetansegruppe ledet av UiT, som
har fokus på forskning og utdanning knyttet til
petroleum og mineral industri i kalde omgivelser.
Forskningen prioriteres i to hovedfelt; studiet
av effekter av miljøforurensing og identifiseringen
av hvordan dette kan minimeres og forhindres.
I tilknytning til dette rettes oppmerksomheten mot
beste tilgjengelige teknikk og livssyklus analyser.
Forbedret kunnskap innen relevante felt for ny og
ekspanderende aktiviteter i kaldt klima vil være
essensiell for at EWMA skal utvikle seg til et viktig
forsknings og kunnskapssenter i nordområdet.
I tillegg er det et sterkt fokus på å utvikle forskningsbaserte utdanningsprogrammer som ligger
innenfor de prioriterte områdene.
EWMA har til nå etablert sterk fagkunnskap innenfor miljøgeologi og økotoksikologi, samt tverrfaglig utdanningsprogram innenfor miljøledelse og
forurensingsbiologi.
Prosjektet startet opp i 2010 og varer ut 2017.
Prosjektet har en økonomisk ramme på 100 millioner
over perioden. ENI Norge og Forskningsrådet
støtter prosjektet.
I perioden 2011-2018 arbeider EWMA
med følgende:
• Effekter av avgang fra mineralindustrien på
fjordsystemer og påvirkede arter (Nord-Norge)
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• Avsetning av borkaks og effekter på sårbare
miljø (sørvestre Barentshavet)
• Relasjoner mellom bunnlevende (alge)
foraminifera samfunn og bunnsediment,
inkludert effekter av naturlige eller menneskeskapte miljøforandringer på bunnlevende
foraminifera (sørvestre Barentshavet)
• Effekter av kronisk eksponering til produsert
vann på relevante arter (eks. fiskelarver i
Barentshavet)
• Livssyklusanalyser og modellering av sediment
bevegelser, geo-bio kopling og transport av
forurensinger med havstrømmer
• Integrere ekspertise og forskning i utdanningsporteføljen og sikre at synergier skapes
gjennom utdanningen koplet til andre UiT
prosjekter og institusjoner
Prosjektets hjemmeside: http://site.uit.no/ewma/
gir en presentasjon av prosjektet, aktiviteter og
partnere pr 2015. I prosjektstyret deltar MFN v/Tor
Husjord på vegne av Norges Rederiforbund.

1.7 Polarkoden

Som følge av forventninger om fremtidig økt skipstrafikk i polare strøk som vil involvere nye og
uerfarne aktører, ble det tatt et initiativ i IMO i
2009 om å utarbeide et obligatorisk regelverk for
alle skip som skal operere nord om 60° nord, (med
noen unntak nord om Norge), og sør for 60° sør in
Antarktis. Den nye polarkoden gjelder for alle
SOLAS skip, og inneholder krav som kommer i
tillegg til gjeldende SOLAS og MARPOL krav.
Det ble i første fase av arbeidet med Polarkoden
utarbeidet en liste over de største tilleggsfarer man
kan oppleve i polare strøk, som is, kulde, ising,
lange avstander, begrensete SAR-ressurser etc.
Polarkoden inneholder krav som adresserer alle de
identifiserte tilleggsfarer og tiltak for å redusere
sannsynlighet/konsekvens som følge av disse tilleggsfarene.
Polarkoden består av to deler, hvor del en
inneholder de sikkerhetskrav som kommer i tillegg
til SOLAS og del to inneholder miljørettede krav
som kommer i tillegg til MARPOL. Polarkoden trer
i kraft for alle SOLAS skip fra 1. Januar 2017. For
skip i operasjon hvor det kreves en survey, må
denne gjennomføres ved første planlagte survey
eller senest 1. januar 2018.
Som en del av Polarkoden skal det gjennomføres

WHAT DOES THE POLAR CODE MEAN FOR SHIP SAFETY?

Illustrasjon IMO.

en risikovurdering, og basert på denne skal det utarbeides en Polar Water Operational Manual til
bruk ombord. Det skal også defineres en Polar
Water Service Temperature for den planlagte
operasjon, og alt eksponert utstyr relatert til
sikkerhet, navigasjon og kommunikasjon skal være
sertifisert for denne temperaturen. Det er også
krav til opplæring og kompetanse, og et obligatorisk Polar Ship Certificate skal utstedes av
flagget eller en godkjent organisasjon på vegne av
flagget. De spesifikke kravene til utstyr og opplæring vil være avhengig av sesong og område
man planlegger å operere i.
Designere, eiere og operatører har nå begynt
arbeidet med å tilpasse seg koden og bringe
nødvendig dokumentasjon på plass for å få utstedt
sertifikatet som viser at skipet tilfredsstiller koden.

1.8 Arctic Business

Norges Rederiforbund etablerte i 2013 initiativet
Arctic Business med sikte på å få internasjonalt
næringsliv til å engasjere seg sterkere og mer
koordinert i debatten om næringsutvikling i Nordområdene. AB omfatter høy-nivå konferanse som
arrangeres annethvert år, et næringslivsråd for
bedriftsledere, kalt Arctic Business Council, samt

Møte i Arctic Business Council.

et permanent sekretariat i Bodø; Arctic Business
Secretariat. Målsettingen for AB er formulert i
følgende misjon: engasjere, undervise og forplikte
næringslivet til å bidra til en bærekraftig utvikling
av Arktis.
Den første konferansen og det første møtet i Arctic
Business Council ble arrangert i oktober 2014 i
Bodø. Mer enn 130 toppledere, bedriftseiere og
andre næringslivsrepresentanter deltok. Arctic
Business har etablert seg med et sekretariat i Bodø
og den viktigste jobben som gjøres i forbindelse
med denne satsingen foregår mellom møtene i
Arctic Business/Council. Det betyr et kontinuerlig
fokus på forretningsvirksomhet i Nordområdene
med utvalgte prosjekter.
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Følgende prosjekter ble vedtatt satset på under
Arctic Council sitt møte på Nor-Shipping i juni 2015:
Concrete projects

Project initiator/ lead

Title

Company

Utilizing satellite solutions
for increased communication

Walter Qvam

CEO

KONGSBERG

Engaging with the
Svalbard community

Annette Malm Justad

Chairman
of the Board

Store Norske
Spitsbergen
Kulkompani

Focusing on responsible
development in the
Arctic for next 50 years

Morten Mauritzen/
AB Secretariat
- NORAG

Norway Lead
Country Manager

ExxonMobil
NORAG

Preventing loss

Ståle Hansen

President & CEO

Assuranceforeningen
Skuld

Collaborating on search
and rescue (SARiNOR)

Tor Husjord

Managing director

Maritime Forum
North

Developing efficient and
sustainable logistics solutions

Felix Tschudi

Chairman
of the Board

Tschudi Group

Establishing circumpolar
common principles
and best practices

Paul Holthus

Founding CEO
& President

World Ocean
Council

Arctic Business skal være en attraktiv møteplass for
bedrifter og organisasjoner som ønsker å utveksle,
diskutere og avstemme: a) realitetsorientering om
situasjonen i Nordområdene, b) ideer til forretningsmuligheter og barrierer for dem, c)"beste
praksis" for en bærekraftig utvikling og d) hensiktsmessige prosesser for å utvikle industristandarder.

1.9 Arctic Business Index

Maritimt Forum Nord er partner i prosjektet Arctic
Business Index som Nordområdesenteret ved
Nord Universitet er prosjekteier av. Prosjektet har
som formål å ta den økonomiske temperaturmåleren i Nordområdene. Maritimt Forum Nord er
representert i prosjektets styringsgruppe.

2 Kompetanse og rekruttering

Maritim næring er Norges eneste globale kunnskapsbaserte næring. Det som skiller kunnskapsbaserte næringer fra andre, er at kompetansen og
kunnskapsmiljøet utvikles innad i næringen, det vil
si som resultat av aktivitetene som foregår der. Det
betyr at næringer som vokste frem fordi bedriftene
hadde god tilgang på naturressurser eller et stort
lokalt marked, kan transformeres til å bli kunnskapsbaserte og innovasjonsdrevne. Dette har
skjedd med den maritime næringen i Norge.
Norge ble en sjøfartsnasjon fordi fastlandet var
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ufremkommelig, mens vannveiene var mange og
lange. Dessuten hadde vi tilstrekkelig med egnet
trevirke, og kysten var full av fisk. Det var med
andre ord de naturgitte ressursene som la grunnlaget for den maritime næringen. Gradvis sank
betydningen av de naturgitte forholdene, men den
maritime næringen ble ikke borte av den grunn.
Gjennom hele 1900-tallet var Norge en av verdens
ledende skipsfartsnasjoner, med en lang rekke
innovative rederier som opererte på alle verdenshav. I dag er det offshore-operasjoner og industriell
skipsfart som dominerer, og det er den maritime
kompetansen og tilgangen på spesialiserte varer
og tjenester som er Norges lokaliseringsfortrinn i
maritim næring.
Maritimt Forum Nord har over flere år jobbet for å
etablere et maritimt gaveprofessorat i NordNorge. Mens det sør i landet har vært 19-20
professorater av denne typen, har vi ikke hatt noen
i Nord-Norge. Professoratet sponses av Nordland
fylkeskommune, Torghatten, Rana utviklingsselskap,
Mo Industripark, Westcon Helgeland, Brønnøysund
havn og Bodø havn og er gitt til Nord Universitet.
Det pågår tunge og nødvendige nedbemanningsprosesser i maritim næring for tiden. Mange av de
som berøres av kuttene innehar kritisk viktig kompetanse for videreføring av de havbaserte industriaktivitetene når forholdene i en syklisk næring
bedrer seg igjen.
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Tilgangen på kompetanse er avgjørende for å
opprettholde og utvikle konkurranse- og verdiskapingsevnen i maritim næring. Arbeid med
rekruttering fordrer langsiktig tenkning.
De krevende tider vi er inne i slår direkte inn på
rekruttering til og omdømme om næringen, og er
derfor et område vi må ha særskilt oppmerksom på.
Med utgangspunkt i dette er det viktig å opprettholde næringens synlighet og attraktivitet, samtidig
som kommunikasjonen holdes på et nøkternt nivå.

2.1 Ocean Industry konseptet

Daglig leder Tor Husjord sitter i styret til Ocean
Industry Council som har som formål å fremme de
havbaserte næringene. Ocean Talent Camp springer
ut fra dette konseptet og Maritimt Forum Nord har
et sterkt ønske om å arrangere en ny Ocean Talent
Camp i Nord-Norge. Dette på bakgrunn av de
positive tilbakemeldingene vi fikk fra bedrifter og
elever etter vårt første arrangement. Maritimt
Forum Nord har gjennom 2015 jobbet med
finansiering til en ny Ocean Talent Camp og håper
å kunne lande en løsning på dette tidlig i 2016.

2.2 Tiltak i forbindelse med mangel på
praksisplasser

Kadettbasen som ble startet i 2010 har svart til
forventningene. Kadettdatabasen som driftes av
Maritimt Forum sentralt skal gjøre det enklere for:
•
•

Studentene å finne kadettplass
Rederiene å finne kvalifisert personell

Tiltak for å sikre opplæringsstillinger
for kadetter
I en krevende markedssituasjon har det vist seg å
være spesielt utfordrende å skaffe til veie nok opplæringsstillinger. I juli 2015 inngikk derfor Norges
Rederiforening en protokoll, med NSOF og DNMF
der det ble åpnet opp for at kadetten på frivillig
grunnlag kan inngå en opplæringsavtale som
avviker fra «Overenskomsten for norske kadetter
under fartstidsopptjening/opplæring om bord til
styrmann/maskinist» (Kadettavtalen).
For å løse dagens akutte situasjon for kadettene
må det finnes kortsiktige løsninger. Samtidig er det
behov for langsiktig og helhetlig tenkning for å
sikre en robust opplæringsmodell. Ved årsskiftet er
det 153 kadetter som står uten kadettplass. Fra
sommeren og frem til årsskiftet har 427 kadetter
fått plass.
For Nord-Norges del står i alt 25 kadetter uten
plass ved årsskiftet. Blant fylkene er fordelingen
slik: Finnmark 2, Troms 8 og Nordland 15.
Nedbemanningen i næringen gjør situasjonen
vanskelig. Derfor har Nordland Fylkeskommune
gitt MFN i oppdrag å intensivere arbeidet med å
finne plass for ledige kadetter fra Nordland.
Arbeidet ble igangsatt ultimo november og hittil
har vi maktet å finne plass til 4 kadetter som alle
tiltrer sine stillinger i januar 2016.

2.3 Maritimt 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. Derfor
utgjør dette en viktig arena for rekruttering til
utdanning spesielt, og til næringen generelt.
MFN arbeider målrettet for å sikre gode relasjoner
og godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, fagmiljøene og næringslivet med sikte på
å få en samlet kompetansepool i nord. Dette vil
styrke institusjonenes evne til samlet å kunne tilby
tidsriktige studier og felles bruk av kostnadskrevende utstyr – m.a.o. en bedre ressursutnyttelse i flere ledd av utdanningskjeden.
Ca. 30 % av de som tar maritim sertifikatutdanning,
tar også videre utdanning i høyskole eller uni-
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versitetsmiljøer. I Nord-Norge var denne andelen
12 % i 2012, 18 % i 2013, 23 % i 2014 og 26 % i
2015. Vi nærmer oss landssnittet her i nord.
Et av satsingsområdene til MFN er derfor å sikre
gjennomgående kvalitet fra laveste til høyeste nivå
i utdanningsmønstret.
I statsbudsjettet for 2016 fikk MARKOM2020 innvilget 38,5 mill. kroner, som er en økning på 20 mill.
kroner fra tidligere bevilgninger. MARKKOM2020
er et utviklingsprosjekt for maritim operativ kompetanse etablert av Kunnskapsdepartementet i
2011. Hovedmålsettingen er å løfte maritim utdanning til et høyere og mer spesialisert nivå, og å
levere utdanning i verdensklasse. Ordningen bidrar
til at universiteter, høyskoler og fagskoler utvikler
kompetanse, kvalitet og fagrelevans i sine studietilbud i tråd med forventinger fra maritimt
næringsliv. Midlene har hittil blitt fordelt blant
de 3 Høgskolene i sør (Vestfold, Haugesund og
Ålesund) samt UIT. Litt har «dryppet» på maritime
fagskoler.
Ved en eventuell NOKUT godkjenning av UiN ser
vi det som naturlig at disse også blir en del av
ordningen på lik linje med nevnte 3 høgskoler og UIT.

2.4 Nærskipsfarten

For nærskipsfarten har 2015 vært et begivenhetsrikt
år. Maritimt strategi signaliserte viktige endringer i
fartsområdebegrensningene for NIS-skip, men det
er også signalisert at refusjonsordningen skal endres
og bedres i samme prosess. I tillegg er lostjenesten
blitt effektivisert, tilbringertjenesten konkurranseutsatt, fartledsbevisordningen utvidet, og losberedskapsavgiften redusert. Det er også foreslått innført
insentivordninger for flåtefornyelse gjennom innovasjonslån og vrakpantordningen.
Videre arbeid med Godsanalysen og identifisering
av overføringspotensialet fra veitransport til skipsfart, vil være en prioritert oppgave de neste
månedene. I denne prosessen blir det viktig å vise
hvilke konkrete tiltak som vil kunne bidra til å
utnytte overføringspotensialet. Insentivordninger
for godsoverføring vil kunne være et viktig bidrag i
så måte.
Behov for flåtefornyelse
Gjennomsnittsalderen på skip i nærskipsfartsflåten
er relativ høy (ca. 30 år), og det er behov får flåtefornyelse. For å stimulere til flåtefornyelse er det
behov for økt kapitaltilgang for rederiene. De siste
årene har imidlertid kostnadsnivået langs kysten økt
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kraftig, og dette har vanskeliggjort en fornyelse av
flåten. Mange nærskipsfartrederier kan derfor ikke
forsvare investeringer i flåtefornyelse med de
marginer som gjelder i dag.

konstruksjonsskip på norsk sokkel vil trolig skje
innen 1. mars 2016, eller så snart ESA har
konkludert. Det er gledelig at regjeringen nå
iverksetter denne delen av sin maritime strategi.

Norges Rederiforbund har utarbeidet en nærskipsstrategi, med tre målrettede tiltak som kan stimulere
til flåtefornyelse. Dette er:

3 Omdømme og profilering

• Økt avskrivningssats for skip og fartøy
• Vrakpantordning for eldre skip
• Toppfinansieringsordning
Økningen av avskrivningssatsen skal kun gjelde for
nærskipsfartsflåten, dvs. at det må opprettes en
egen saldogruppe for disse fartøyene. Avskrivningssatsen bør være på 20-25 prosent.

2.5 Miljø

Klimaavtalen som nettopp ble fremforhandlet
under COP21 omfatter ikke skipsfarten. Likevel gav
forhandlingene i Paris tydelige signaler om at det
haster å redusere CO2-utslippene også fra denne
næringen. Til tross for at skipsfarten representerer
den overlegent mest energieffektive måten å transportere mye gods over store avstander, må også
den bidra aktivt til å redusere klimautslippene. Vi
ser tendenser til mer utprøving av grønn skipsfart.

2.6 Oppfølging av regjeringens
maritime strategi

Regjeringen la før sommeren frem sin maritime
strategi. Strategien er en oppfølging av Fartsområdeutvalgets rapport, og kom med en rekke
forbedringspunkter særlig hva gjelder fartsområdebegrensningene for NIS og nettolønnsordningen for sjøfolk. Regjeringen har hatt på høring
endringer i flere forskrifter som oppfølging av
tiltakene i maritim strategi. I tillegg er det lagt inn
økte bevilgninger over statsbudsjettet og varslet
at det vil komme en lovfesting av nettolønnsordningen våren 2016.
Det kommende årsskiftet markerer det praktiske
gjennombruddet med sikte på å få til endringer i
fartsområdebegrensningene. For første gang siden
innføringen av NIS i 1987 blir det fra 1. januar 2016
åpnet for NIS-registrering av skip i kystfart.
Oppmykingen i fartsområde for utenriksferger og

Maritimt Forum Nord har et gjennomgående fokus
på å styrke den maritime næringens omdømme og
profilering. Her ser vi det som viktig at næringen
selv tar tak i disse problemstillingene. Dette kan
være alt fra lærling- og kadettplasser til ren informasjon om hva næringen faktisk står for. Kunnskapsnivået om vår næring i samfunnet kan
antakeligvis styrkes betraktelig og det er derfor
viktig å informere om verdiskaping, sysselsetting
og betydning for lokalsamfunn. Maritimt Forum
Nord gav i november ut bilaget HAVET som kom i
40.000 eksemplarer. Bilaget lå ved Nordlys og
Avisa Nordland. I tillegg er flere tusen eksemplarer
fordelt strategisk rundt. Maritimt Forum Nord har
fått positive tilbakemeldinger på bilaget og vil
vurdere en ny runde i 2016.
Maritimt Forum Nord bidrar på en rekke konferanser, seminarer, høringsmøter og lignende.
I tillegg avholdes møter på vegne av næringen
med lokale, regionale og nasjonale politikere.

4 Norge – en liten nasjon
– en maritim stormakt

Fra maritim verdiskapingsbok ser vi at 2014 (dette
er våre siste tall) var et godt år for næringen, men
også året der mørkere skyer dukket opp i
horisonten. Disse skyene har blitt stadig mørkere
utover i 2015.
Norge er hjem til mindre enn én promille av
verdens befolkning, men er en global stormakt
i maritimt næringsliv. Norskkontrollerte rederier
eier om lag seks prosent av verdiene i verdens
skipsflåte, og norske maritime selskaper er verdensledende på en lang rekke områder. Skipsfinansiering, bygging av skipsutstyr, design av skip, frakt
av kjemikalier og systemer for dynamisk posisjonering er noen eksempler. I tillegg står norske
bedrifter og kunnskapsaktører bak en kontinuerlig
strøm av innovasjoner i skipsdesign, fremdriftssystemer, utstyr og tjenester. Mange av innovasjonene
har og vil bidra til miljø- og klimaforbedringer.

Foto: Anna-Julia Granberg/Maritimt Forum.
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2014 ble som nevnt et godt år for næringen på
tross av at svekkede markedsutsikter ved overgangen til 2015. Fra 2013 til 2014 økte næringens
samlede verdiskaping (188,4 mrd) og omsetning
(550,8 mrd) med henholdsvis 14 og 51 milliarder
kroner. Dermed fortsatte veksten en har sett siden
2010.
Nye vekstmuligheter i havrommet?
Minst to-tredjedeler av den maritime næringen i
Norge er rettet mot olje- og gassaktiviteter offshore. I en periode hvor denne aktiviteten synker
betyr det en økende interesse for andre vekstmuligheter i havrommet. Mer enn 70 % av jorden
er hav og 80 % er dypere enn 3000 meter. 3000
meter er det dypeste nivået dagens olje- og gassindustri opererer på i dag. Norske havområder er
tre ganger så store som Fastlands-Norge. Muligheten for vekst i havrommet er dermed stort.
Allerede i dag ser man at næringen i Norge har
økende aktivitet som følge av oppdrettsvirksomhet, offshore, vind og gruvedrift på havbunnen.

Polarkonsult.

NSK Ship Design.
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5 Medlemspleie

Maritimt Forum Nord er til for medlemmene og er
derfor opptatt av å levere tjenester og resultater
som gagner den maritime næring i Nord-Norge.
Våre prosjekter skal derfor resultere i positive
ringvirkninger for næring og samfunnsliv.
Maritimt Forum Nord ønsker å tilby medlemmene
relevante medlemstjenester og har derfor inngått
et nærmere samarbeid med Vicvard AS for økonomisk og strategisk rådgivning. Videre har vårt
nye medlem Steenstrup Stordrange engasjert seg
for den maritime næringen med blant annet et
eget kontraktsseminar. MFN vurderer å utvide
samarbeidet med Steenstrup Stordrange i 2016.
Maritimt Forum Nord har kontorfasiliteter i Narvik
og Bodø. Medlemmene oppfordres til å ta kontakt
for lån av møterom, e.l. Dette er selvsagt gratis for
våre medlemmer.
Medlemmene oppfordres videre til å ta kontakt
vedrørende problemstillinger der det ønskes bistand.

6 Planlagte aktiviteter for 2016

Prioriterte saker for Maritimt Forum Nord er:
• Utvikling av SAR-prosjektene
• Utvikling av «Arktisk Maritim Klynge» – Arena
• Nettverksbygging
• Næringspolitikk og næringspolitiske forhold
• Nasjonal transportplan
• Nærskispfarten
• Utdanning, opplæring og rekruttering av
maritimt og teknisk personell
• Ocean Talent Camp
• Maritime miljømessige krevende operasjoner
i nord
• Miljøspørsmål
• Nytt bilag a la ”Havet”

• Sikkerhet og beredskapsspørsmål
• Nordområdespørsmål
• Refusjonsordningen for sjøfolk/Nettolønns
ordningen
• Søk og redning i nordområdene
• Bedre medlemsservice
• 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.

Foto: Anna-Julia Granberg/Maritimt Forum.
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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 samarbeidet med MFN gjennom 2015. Et betydelig dugnadsarbeid er utført
gjennom året, både av styret, medlemmer, organisasjoner og enkeltpersoner.
Narvik, 1. mars 2016.
Styret i Maritimt Forum Nord SA
Styrets leder/sign
Tor Husjord

Styremedlemer/sign
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Brita Christiansen

Jan Oddvar Olsen

Rune Arnøy

Odd Jarl Borch

Geir Lundberg

Tor Andersen

Hilde Kjærstad

Johnny Hansen

Anette Meidell

Sylvi Barman-Jenssen
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Vi er tiil for
maritim
m næring
g!
Maritimt Forum er en sama
arbeidende stiftelse som arbeiderr for
saker viktige for dem marittime næring og vår medlemsmasse.
se.
Medlemsmassen inneholder organisasjoner og bedrifter fra
a hele
verdikjeden i den maritime næringsklyngen i Norge. Ta
a del i det
maritime fellesskapet du og
gså – ta del i et nettverk som harr din
bedriftsinteresse i fokus. Vi er representert i hele landet.

Hvorfor bli medlem?
11 gode grunner:
1.

Informasjonsoppdatering

7.

2.

Bedriftsprofilering

8.

4.

– nye bedrifter presenteres særskilt i nyhetsbrevet
til nettverket
– medlemmer presenteres og markedsføres på vår
nettportal, facebook med mer.
– medlemmer kan presentere seg selv på nettverksmøter

Klyngens kanal til beslutningstakere

– MF har tett dialog med myndigheter, politikere og
styresmakter
– MF 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.

6.

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.

Fakta og statistikk

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

Rekruttering av de beste hodene

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

www.maritimt-forum.no

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

Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS

3.

– Bli jevnlig oppdatert via vårt nyhetsbrev
– Nyhetsovervåkningen på vår hjemmeside gir de
siste maritime nyheter fra alle landets aviser og
medier.

