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Er det riktig av Norge å lete etter mer olje og gass
når det finnes mer fossil energi i verden enn det
klimaet tåler? Svaret er ja.  

For det første kommer verden til å ha behov for
olje og gass ennå i mange år fremover. Olje og
oljeprodukter inngår i de meste av det vi omgir
oss med i dagliglivet, fra plast, emballasje til
gjødsel og drivstoff. Noen må produsere det som
trengs. I motsetning til flere andre produsenter er
Norge et stabilt land i et rolig hjørne av verden,
men det må stilles krav om at produksjonen 
foregår på en sikker og miljømessig god måte.  

For det andre er petroleumsnæringen fortsatt
Norges viktigste næring og vil være det i mange
år. Den gir arbeidsplasser, innovasjon og grunnlag
for utvikling av nye teknologiske løsninger,
ringvirkninger og ikke minst store inntekter til
fellesskapet. Hvis norsk olje og gass fortsatt etter-
spørres på verdensmarkedet, er det ikke i Norges
interesse å gi bort dette markedet til andre.

Samtidig er fremtidsbildet preget av usikkerhet.
Selv om det internasjonale energibyrået (IEA) i
dag sier at oljen trengs, vet vi lite om hvor lenge.
Den teknologiske utviklingen av batterikapasitet
og miljøvennlige energiformer går mye raskere
enn det vi trodde for få år siden. Om ikke mer enn
10-15 år kan elbiler ha overtatt for bensin- og
dieseldrevne biler. Vil raskere teknologiskifte og
strammere klimapolitikk gjøre olje- og gassres-
sursene våre ulønnsomme eller vil kortreist energi
kunne gi grunnlag for større lokal/regional 
utvikling og flytting av industri til områder hvor
energi er tilgjengelig, ikke ulikt utbyggingen av
våre vannkraftressurser. Dette er perspektiver
som også bør legges til grunn i diskusjonen om
den fremtidige petroleumsvirksomheten i Nord-
Norge. 

På den annen side: Hvis finnmarkingen Karl Eirik
Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass har rett i at
norsk petroleumsvirksomhet vil være lønnsom i
mange år fremover, bør Nord-Norge satse på
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Bør Nord-Norge satse på oljen 
i fremtiden?

Maritimt Forum Nord SA
Havnegata 28, 8514 Narvik | Org.nr.: 997 461 231

Foto forsiden: Trym Ivar Bergsmo.



oljen. Forutsetningen er at verdiskapingen fra olje-
virksomheten på en mye bedre måte enn i dag
bidrar til å skape arbeidsplasser og utvikling i Nord-
Norge. 

I dag skjer dette i mye mindre grad enn forventet.
Feltinstallasjoner bygges i fjerne Østen, olje og
gass transporteres over lange avstander direkte fra
feltene, samtidig som den teknologiske utviklingen
har gjort at styring, overvåking og kontroll av
produksjonen kan skje fra globale sentra. Når ol-
jeselskapene i tillegg flyr inn arbeidskraft fra Sør-
Norge og utlandet fordi det er enklere og billigere
enn å investere i den nødvendige fysiske og sosiale
infrastruktur i Nord-Norge, forsterkes motstanden.

Her har nordnorske politikere vært altfor passive.
Man burde ha lært av dem som hadde ansvaret for
norsk petroleumspolitikk i næringens barndom.
Da man på 1970 og 80-tallet gjorde de store funn i
Nordsjøen ble det stilt en rekke krav til de uten-
landske oljeselskapene om at de blant annet skulle
bidra med kompetanseoverføring og oppdrag til
norsk industri. Som vi alle vet i dag – denne 
politikken ble en kjempesuksess.

Dessverre ble Nord-Norge i liten grad en del av
denne suksessen. Funnene i Barentshavet skapte
derfor forventninger om at nå skulle det være
Nord-Norges tur. Men den gang ei.  Med unntak av
Hammerfest og delvis Harstad og Helgeland – har
lite eller ingenting skjedd. I tillegg ser vi nå at ver-
dien av oljeselskapenes kontrakter til nordnorske
leverandører er betydelig redusert gjennom de
siste to år.

Dette skyldes ikke bare uvilje fra oljeselskapene,
men har også sammenheng med at Nord-Norge
mangler både kompetansemiljøene og den maritime
næringsstrukturen som er nødvendig for å tiltrekke
investeringer og etableringer fra de selskapene
som arbeider i Barentshavet. Forventningene om
store ringvirkninger slik vi har sett på Vestlandet har
vært urealistiske.

Nordnorske politikere bør lære av dem som hadde
ansvaret for den norske petroleumspolitikken på
1970- og 80-tallet. Det må stilles krav til det skal
skapes ringvirkninger på land i Nord-Norge og at
en rimelig andel av verdiskapningen forblir i lands-
delen. 

Hvis så ikke skjer vil nasjonen Norge miste den
støtten de trenger for å utnytte disse mulighetene
og videreføre investeringer i nye leteområder.
Dagens Næringsliv gjorde dette til et tema i et stort
oppslag 2. desember 2016: «Nordlendingene snur
i synet på oljeboring i Lofoten fordi de ikke tror på
løftene om lokale arbeidsplasser».
Dette kan forstås dithen at «nordlendingene» ikke
ser at de får en rimelig andel av den store verdis-
kapningen som skjer, og/eller at ringvirkningene
ikke kommer næringslivet i nord i tilstrekkelig grad
til gode.

Samtidig øker risikoen ved investeringer i
petroleumsvirksomhet. Det skyldes ikke bare mot-
standen fra miljøbevegelsen, men er også en kon-
sekvens av at investeringer i alternative energikilder
og miljøteknologi kan komme til å gjøre oljen
mindre lønnsom. 

Denne utviklingen er et resultat av globale trender
og endrede politiske prioriteringer. Miljøtek-
nologimarkedet er i framvekst og politikerne har er-
kjent at staten må ta en stor del av risikoen for å
stimulere utviklingen av nye klima- og miljøvennlige
teknologier. Den kommersielle risikoen har lenge
vært for stor til at næringslivet har våget å investere
i dette markedet. Dette er ikke lenger tilfelle. For
dem som er i tvil, les tallene for slik støtte i stats-

Daglig leder, Tor Husjord.
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budsjettet for 2017. Tallene viser at det største
vekstområdet er tilskudd til bedrifter som inves-
terer i klima- og miljøvennlige løsninger. En tils-
varende utvikling ser vi i de fleste ledende
industriland i verden. Med andre ord: Det norske
oljeeventyret kan få en raskere nedadgående
kurve enn det vi har sett for oss til nå.

Hva bør den maritime næringen i Nord-Norge
gjøre i denne situasjonen? 

Mitt råd er følgende:
•  Aktivt påvirke politikerne til å sikre rammebeting-

elser som stimulerer til nye investeringer og
lokale/regionale arbeidsplasser. Samtidig må en
andel av verdiskapingen direkte komme Nord-
Norge til gode. Gjennom å styrke kapitalbasen i
Nord-Norge, vil det gi tilgang på risikokapital og
såkorn for videreutvikling av infrastruktur og
næringslivet. 

•  Vi må utnytte de mulighetene som petroleums-
virksomheten i nord kan gi. Men samtidig være
klar over at tidshorisonten kan være kortere enn
vi har trodd og at økt petroleumsvirksomhet i
nord ikke er et mål i seg selv. Det overordnede

målet er at denne virksomheten skal skape
samfunnsmessige ringvirkninger i form av verdis-
kaping, sysselsetting og økt bosetting. 

•  Still krav til norske politiske myndigheter om at
det lages koblinger mellom tildelinger av
letelisenser og selskapenes planer for involvering
av nordnorsk næringsliv, i tråd med formålet i
Petroleumsloven. Man bør også vurdere å gi
regionene/fylkene en andel i spesifikke kystnære
felt, uten at man har noen investeringsforplikt-
elser. Det vil kunne sikre aktiv deltagelse i 
utviklingen, påvirkning og en andel av verdiskap-
ingen.

•  Ikke legg alle eggene i en kurv slik vi har sett i
deler av næringslivet på Vestlandet. Nå er det
viktig å satse på flere områder slik at man ikke
følger med i dragsuget hvis Petroleumsalderen
går mot slutten. Da må man også sørge for å
være posisjonert til å utnytte de nye mulighetene
og vekstmarkedene som kan komme på klima-
og miljøområdene.

Godt Nytt År!

Nye områder åpnet i 23. konsesjonsrunde (uthevet rosa). Illustrasjon: Statoil.    



Maritimt Forum Nord SA |  Årsmelding 2016 5

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,

– og 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 at-
traktive stedet i EØS-området å drive, eie og ut-
vikle 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
• Tar en ledende rolle i viktige nasjonale 

utviklingsprosjekter

Foto: Anna-Julia Granberg/Maritimt Forum     



Virksomhet, lokalisering og styre
Maritimt Forum Nord SA (MFN) har gjennom sitt
18. 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 re-
kruttering og utdanning er MFN ansvarlig for de
4 nordligste fylkene.

Maritimt Forum sentralt ble etablert som en stift-
else i 1990, der omkring 220 maritime bedrifter og
organisasjoner var medlemmer. Nasjonalt samler
Maritimt Forum i dag over 700 bedrifter og or-
ganisasjoner, fra både arbeidstaker- og arbeids-
giversiden 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 72 medlemmer. 4. juni 2001 besluttet års-
møtet enstemmig å omgjøre stiftelsen til en for-
ening. 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 virk-
somhet som har blitt utøvd av MFN gjennom året.
Samvirkeforetakets forretningsadresse er i Narvik.

Styret har i 2016 bestått av:
Styrets medlemmer         Varamedlemmer
Tor Husjord, leder             Tor S. Andersen

Tor S. Andersen                 Trond A. Christiansen

Rune Arnøy                       Ingvar Mathisen

Sylvi Barman Jensen         Oddvar Rundereim

Jan Oddvar Olsen             Bård Mek Hansen

Anette Meidell                  Brita Christiansen

Roald Isaksen                    Øystein Jensen

Johnny Hansen                  Svein H. Løken

Hilde Kjerstad                   Arne Markussen

Marius Ytterstad                Tor A. Vaskinn

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

Administrasjon
MFN har p.t. 3 heltidsansatte og 1 deltidsansatt.  
Vår gode medarbeider gjennom 3 år, Ole Kolstad
sluttet i MFN i sommer hvoretter han gikk tilbake
til sin gamle arbeidsplass, Nordland fylkeskom-
mune. Avdelingskontoret som ble etablert i 2013
i Bodø ble derfor avviklet.

1. november flyttet vi kontoret fra Havnegata 2 til
Havnegata 28, 8514 Narvik (LKAB`s tidligere 
administrasjonsbygg). Årsaken var økt bemanning
samt ønsket om samlokalisering med Arktisk
Maritim Klynge (AMK).

Økonomiske forhold
Årets drift viser et resultat på - kr 342.290,-.
Finanspostene utgjør - kr 1.924,- netto, hvoretter
årsresultatet fremkommer med et underskudd på
kr 344.214,-. Årsunderskuddet dekkes ved over-
føring fra annen egenkapital.

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og 
årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne
forutsetning.

For øvrig vises til vedlagte årsregnskap m/noter.

Årsberetning 2016
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NSK Ship Design har utviklet et nytt fiskefartøy for 
Grovfjord Båtbyggeri som blir deres første nybygg. 
Illustrasjon: NSK Ship Design.



Utvikling i resultat og stilling
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en 
tilfredsstillende beskrivelse av samvirkeforetakets
resultat for 2016 og økonomiske stilling ved års-
skiftet.

Arbeidsmiljø og likestilling
Samvirkeforetaket har hatt 3 (1) ansatte i 2016.
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 hand-
lingsplan for MFN frem til 2016. I desember 2015
ble planen revidert og ny plan gjelder nå for perioden
2016 – 2018.

 

«Ernst» ble levert til Nordlaks Oppdrett AS 20. april 2016. Foto: GMV.    
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Verdiskapning innenfor 
maritim sektor i nord
Næringen vokser
Maritim næring omsatte totalt for nærmere 18
milliarder i 2015, opp fra 17 milliarder i 2014.
Tallene for 2016 foreligger ikke ennå, men mye
tyder på en sterk omsetningsøkning også for 
fjoråret.

Økonomien i Nord-Norge har opplevd en sterk
vekst de siste årene. Veksten har vært høyere i
landsdelen enn i den norske økonomien ellers.
Veksten i den maritime næringen i Nord-Norge i
2015 var langt høyere enn næringen nasjonalt.
Denne trenden fortsatte i 2016. Næringen syssel-
satte 7400 personer og er eneste region uten fall i
sysselsettingen. I motsetning til næringen nasjonalt
er den maritime næringen i nord dominert av
rederier engasjert i nærskipsfart. Denne sektor er
mindre følsom for nedturen i petroleumsnæringen.

Maritim næring i nord har lange tradisjoner,
spesielt knyttet til kystransport av personer og
gods, fiskeri og fangst. Fortsatt er næringen liten i
landsdelen sammenlignet med de andre maritime
regionene. Maritim næring står for en verdiskap-
ning på 7 % av næringslivets verdiskapning i nord,
sammenlignet med 11 % nasjonalt.  De siste årene
har den maritime næringen i Norge i sterk grad
dreiet seg mot offshorevirksomhet. I Nord-Norge
har en også sett en slik tendens, men videre 
utvikling er vanskelig å spå. Det er fremdeles den
tradisjonelle virksomhet med nærskipsfart, havgående
fiskebåtrederier og store fergeselskaper som
dominerer. 

Rederiene dominerer som nevnt den maritime virk-
somheten i nord og står bak over 65 % av verdis-
kapningen for næringen i regionen. Denne
gruppen er dominert av nærskipsfartsrederiene,
med Hurtigruten og Torghatten som dominerende
aktører.  Hurtigruten alene stod for nesten 1/5 del
av verdiskapningen i regionen. Ved årsskiftet
2014/2015 ble Hurtigruten kjøpt opp av et britisk
investeringsfond som har signalisert at de vil satse
videre på de nasjonale bedriftene i årene som
kommer. Dette kommer blant annet til syne ved at

rederiet har kontrahert 2 nye ekspedisjonsskip ved
Kleven Verft. Skipene skal ha hybriddrift og skal
kunne seile helelektrisk over korte perioder. Det er
beundringsverdig hvordan Skjeldam & Co har klart
å «snu skuta» og leverte sitt beste resultat noens-
inne i 2015. Resultatfremgangen synes å fortsette
i 2016.

Andre viktige rederier i nord er Torghatten (ferge-
og hurtigbåtdrift), Troms Offshore (offshorerederi)
og Nor Supply (offshorerederi).

Etter rederivirksomhet er maritime tjenester
dominerende, med havne- og logistikkselskap som
Polarbase, Norbase og Helgelandsbase som
arbeider opp mot petroleumsnæringen i Nors-
kehavet og Barentshavet. I tillegg har regionen
større havnevirksomhet knyttet til industri og
gruvedrift som LKAB i Narvik, Rana Industri-
terminal, Mosjøen Industriterminal, Sydvaranger
AS, m.fl.

Verftsindustrien i Nord-Norge representerer en be-
tydelig aktivitet, både innenfor tradisjonelt repara-
sjonsarbeid og bygging av spesialfartøy til
oppdrettsnæringen og vindkraftindustrien i Nord-
sjøen. Verftsindustrien består av ca. 30 verft som
engasjerer ca. 1 000 ansatte som omsatte for ca.
kr 1,2 milliard i 2016.

Våre aktiviteter og fokusområder
Gjennom året har MFN rettet et spesielt fokus mot følgende saker:
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Torghatten Nord har inngått kontrakter med VARD om
bygging av to ferger med gasselektrisk hybrid fremdrifts-
anlegg med batterier. Fergene har norsk design, og skal
leveres fra Vard Brevik i 2018. Kontraktsverdien er på 
ca. 600 millioner kroner.



Havøysund Patentslipp har fjernet slippene og satt opp
en søylesvingkrane med kapasitet på 80 tonn for å løfte
båter på land. Foto: Havøysund Patentslipp.

Franck Johnsen og Sigbjørn Kristensen gjennomfører
krankontroll. Foto: Polarkonsult.

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 i MFN.  NSK Ship Design AS er en
viktig aktør i klyngen som viser hvordan klyngen
stadig utvikler sin aktivitet mot fremvoksende
markedsområder. Selskapet har vært aktiv i ut-
viklingen av Nordlaks sitt offshore havfarmprosjekt
som nå er besluttet realisert. Dermed står NSK helt
sentralt i utviklingen av en av verdens største
flytende enheter som skal fungere som et opp-
drettsanlegg til havs med en produksjonskapasitet
på 10 000 tonn laks.

Havbruksnæringen er en betydelig drivkraft i 
flåtefornyelsen langs kysten. Gjennom 2016 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 miljø-
sikkerhet.

EN av utfordringene for oss i nord er å få bedrifter
til å investere og etablere seg i landsdelen, for 
derigjennom å bidra til nordnorsk verdiskaping og
sysselsetting. For å lykkes med dette må sam-
arbeidet og samhandlingen mellom næringsliv, po-
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Bulkterminalen i Mo i Rana havn. Foto: Mo i Rana Havn.



litiske miljøer og utdanningsinstitusjoner styrkes.
Nordnorske aktører og et samlet Nord-Norge kan
derfor i stor grad selv bidra til å lykkes. 

MFN har tatt aktive grep for å øke verdiskapingen
i nord ved bl.a. etableringen av Arktisk Maritim
Klynge (AMK – se side 14)

Forventningene i nord preges fortsatt av ønske
om økte investeringer. Ikke minst gjelder dette,
blant mange, en konsekvensutredning av LOVE.
Næringene i nord må også være sterkt tilstede
knyttet til de nye leteområdene i Barentshavet og

de felter som kan bli utbygd i årene som kommer.
Det er også foretatt en kartlegging av alle
kategorier maritime aktiviteter innenfor 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. 

10 Årsmelding 2016 |  Maritimt Forum Nord SA

MS Finnmarken i HAMEKs nye dokk i Harstad. Foto: HAMEK.



Maritim strategi for Troms
Den 23. november 2015 besluttet Troms fylkes-
kommune å tildele Maritimt Forum Nord SA 
oppdraget med å utforme en maritim strategi for
Troms. Tildelingen skjedde etter anbudsprinsippet
der MFN konkurrerte med andre tilbydere. 
Det overordnede målet med oppdraget var å
styrke den maritime næringens bidrag til verdis-
kaping og sysselsetting i Nord-Norge generelt og
Troms fylke spesielt.

I tillegg til hovedfokus på den maritime næringen
er strategien også rettet inn mot marin sektor (fiske
og havbruk) og petroleumsnæringen (stikkord:
vekselbruk, synergier, nyskaping og innovasjon).

Rapporten er basert på direkte innspill fra
næringen innhentet gjennom dedikerte innspills-
møter arrangert på Skjervøy, i Harstad, i Tromsø og
på Finnsnes. Rapporten ble overlevert Troms
fylkeskommune på fylkeshuset i Tromsø i september,
hvor fylkesråd for næring samt representanter fra
Norges Rederiforbund og MFN var til stede. 

Oppdragsgiver har uttrykt stor tilfredshet med
leveransen – både prosess og rapport. 

Vi takker alle som har bidratt på møter og kommet
med konkrete innspill til strategien.
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Nordlaks sin Havfarm er prosjektert og designet av NSK Ship Design i Harstad. Foto: NSK Ship Design.
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Nærskipsfarten / 
vridning av last fra vei til sjø
Gjennom flere år har det vært en politisk uttalt
målsetting at man skulle forsøke å vri laste-
strømmen fra land til sjø (og bane), ut fra miljømes-
sige 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. 

Imidlertid registrerer vi nå en ytterlige styrking av
en incentivordning for overføring av gods fra land
til sjø, gjennom miljøteknologi-ordningen og grønn
skipsfart under ENOVA.
• Det er politisk vilje til å overføre 30 % 

av innenlands stykkgodstransport fra vei til sjø
og jernbane innen 2030. Dette vil utgjøre 
5-7 millioner tonn over lengere avstander; 
det samme som ble identifisert i NTPs 
Transportanalyse som mulig å overføre 
gjennom «sterke» tiltak.  

• Dette vil utgjøre en reduksjon på rundt 
3 000 vogntog på veiene.

Regjeringen foreslår innføring av en incentivord-
ning for godsoverføring som skal gi støtte til
rederier som starter nye ruter eller forbedrer sine
eksisterende ruter med den hensikt å flytte gods
fra vei til sjø. Rederiene vil kunne få opp til 30
prosent driftsstøtte og 10 prosent investerings-
støtte til opprettelse av de nye linjene, eller for-
bedring av eksisterende. Det er satt av 30 millioner
kroner til disse formål. Som følge av konkurranse-

utsettingen av tilbringertjenesten for los, er det
estimert at losavgiftene vil reduseres med 15
millioner kroner i 2017. Reduksjonen på 86
millioner kroner i los- og beredskapsavgiften fra
statsbudsjettet i 2016, opprettholdes i 2017.

Til drift og vedlikehold av infrastruktur langs
kysten, foreslår regjeringen 1,7 milliarder kroner i
statsbudsjettet for 2017. Blant annet vil regjeringen
sette av 331 millioner kroner til drift og vedlikehold
av navigasjonsinfrastruktur.

Uansett er faktum slik: Skal sjøtransport være kon-
kurransedyktig må den tilby en konkurransedyktig
kombinasjon av pris og leveringsbetingelser. Og
skal det politiske mål om dobling av stykkgods-
transport på sjø være realistisk, vil det kreves et
kraftig grep for å få stykkgodshavnene inn i en na-
sjonal transportpolitikk. Dette er fullt mulig, men
det kreves mer enn politisk ønsketenking.

Vi oppfatter at myndighetene har «satt rett kurs»,
hvor mulighetene til å nå våre målsettinger er for-
sterket.

I dag betaler sjøtransporten fire ganger så mange
avgifter og gebyrer som veitransporten. Unød-
vendig kompliserte avgifter skaper merkostnader
for sjøtransport, og svekker konkurransekraften
sammenliknet med vei. Derfor bør myndighetene
se på mulighetene for å forenkle avgiftssystemet
for sjøtrafikken.

Og fortsatt er det dessverre slik at godsmengden
på vei øker mest. 
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Roro-operasjon på Larsneset. Foto: Harstad havn



Miljø-/CO2-fond
Budsjettforliket mellom regjeringspartiene i
desember åpner for etablering av et CO2-fond
etter forbilde av NOX-fondet. Stortinget ber regje-
ringen igangsette en prosess med berørte
næringsorganisasjoner om etablering av en miljø-
avtale med tilhørende CO2-fond. Det legges 
til grunn at fondet sikres tilstrekkelige inntekter
gjennom en opptrapping av CO2-avgiften for 
berørte næringer, og at finansieringen er på plass
innen 2020. Det er et mål at fondet skal bidra til å

kutte klimautslippene med 2 millioner tonn CO2-
ekvivalenter årlig innen 2030. Regjeringen skal
rapportere om prosess, innretning og mulige 
tidsløp for etablering av et slikt fond i revidert 
nasjonalbudsjett for 2017.

Målsettingen er at innbetalt CO2-avgift på diesel-
olje skal være til støtte for transportbedriftene i det
grønne skiftet. Hvis det legges opp som NOX-
fondet vil medlemsbedrifter betale avgift til CO2-
fondet, som igjen vil kunne finansiere merkostnader
for CO2-reduserenede tiltak i bedriftene.
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Arktisk Maritim Klynge
Etter et grundig forarbeid, som bl.a. ble støttet
økonomisk av Utenriksdepartementet (bagatell-
messig støtte), ble søknad om opptak i Are-
naprogrammet levert i mars 2013. Innovasjon
Norge i Nordland fylke i Bodø bidro med kostnads-
dekning i prosessen frem mot innlevering av
søknaden. 7. juni 2013 mottok MFN beskjed om at
søknaden var innvilget, og at Arktisk Maritim
Klynge (AMK) var tatt opp i Arenaprogrammet for
en periode på 3 år frem til 31. august 2016.

Klyngen ble etablert med 35 partnere som alle
fokuserer på arktiske 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 industri-
elle miljø i Norge knyttet til arktiske utfordringer.

Gjennom de første 3 år har klyngen utviklet seg
positivt. Fra oppstarten og frem til utløpet av 3 års-
perioden har klyngebedriftenes omsetning økt
med 7 %. Det er i dag ca. 4.500 ansatte i disse 

bedriftene som er økt til 43 partnere bestående av;
9 rederier, 5 verft, 17 tjeneste- og utstyrsleveran-
dører, 5 kunnskapsaktører og 4 samarbeids-
partnere. Kompetansen hos deltagende partnere
kan karakteriseres som ledende i nordområdene.
AMK har oppnådd mye gjennom sine første 3 år.

Vinteren 2015/16 ble det gjennomført en om-
fattende strategiprosess med sikte på forlengelse
av AMK som Arenaprosjekt for år 4 og 5. Kom-
munikasjonsbyrået ZYNK ble leid inn for å bistå
AMK i dette arbeidet. Begrunnelsen for søknaden
om forlengelsen var bl.a.: Via strategidokumentet
«Nordkloden» har regjeringen uttalt at Nord-
områdene er Norges viktigste utenrikspolitiske 
interesseområde.

AMK er den eneste maritime klynge som har fokus
på Nordområdene og der bedriftene samtidig er
lokalisert i nord. AMK er også eneste arena i Nord-
Norge som samler maritime kommersielle ope-
ratører og FoU/utdanningsinstitusjoner. Maritim
næring samt olje og gass næringen er for tiden
inne i en meget krevende periode. Samtidig har
den maritime næring gjennom tidene utallige
ganger demonstrert en unik evne til omstilling og
nytenking.

Den 20. juni 2016 fikk AMK godkjent søknaden om
forlengelse som Arenaprosjekt for 2 år. Forleng-
elsen vil muliggjøre ambisjonen om å søke NCE-
status i 2018.

Prosjektet hviler på følgende 4 hovedpilarer:
1. Logistikk og infrastruktur
2. Internasjonalisering
3. Søk og redning
4. Muliggjørende teknologier

Visjon og fokusområder:
Visjonen skal bidra til å posisjonere AMK inn i en
nasjonal og internasjonal kontekst, utover 2 års-
perioden. Nordområdenes enorme sjøområder og
tøffe klimatiske forhold stiller store krav til infra-
struktur, miljøvern, beredskap og søk og rednings-
tjenester. AMKs visjon er å være en verdensledende
klynge for på en bærekraftig måte å løse de helt
spesielle utfordringene arktisk maritime operasjoner
reiser – innenfor logistikk, infrastruktur, drift,
vedlikehold, sikkerhet, redning så vel som miljø.
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Ny type kjettingsaks. Foto: Ballstad Slipp.



Interne målsettinger:
AMK skal styrke partnerskapets konkurransekraft
gjennom å fokusere på bedriftenes kommersielle
potensial i synergi med målrettet FoU aktivitet.
AMK skal bidra til å engasjere partnere på
partnernes premisser, utvide partnerskapet med
relevante aktører og styrke eksterne nettverk gjen-
nom klynge- til klynge samarbeid.

Eksterne målsettinger:
AMK skal være et viktig bidrag til å fylle regje-
ringens nordområdesatsing med innhold og bidra
til å synliggjøre og promotere norsk maritim
næring og «Brand Norway» internasjonalt.

Godkjenningen i Arenaprogrammet medfører bl.a.
at prosjektet kan få støtte på opptil ca. kr 3
millioner pr år forutsatt at partnerskapet bidrar
med samme beløp via kontanter og eller egeninn-
sats.

MFN står som eier av prosjektet som har en egen
styringsgruppe. Fra 1. november ble det ansatt ny
prosjektleder som er samlokalisert med MFN.
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Arena-prosjektet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Arktisk Maritim Klynge  
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Arena-prosjektet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.



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 utdanningsinstitu-
sjonene og næringslivet. Ca. 20 % av landets sjø-
mannsstand kommer fra region nord, som derfor
utgjør en viktig rekrutteringsarena. Et av Nord-
Norges viktigste bidrag til norsk skipsfart gjennom
tidene har vært godt kvalifiserte sjøfolk.

I 2008 ble det inngått en samarbeidsavtale med de
4 nordligste fylkeskommunene (maritim utdanning
i videregående skoler og tekniske fagskoler) og UiT
Norges Arktiske Universitet og senere Nord 
Universitet på den ene siden, og MFN, Opp-
læringskontoret For Maritime Fag – Nord, og Opp-
læringskontoret for Forsvarets avdeling Andøya,
på den andre siden. 
På grunn av positive erfaringer med samarbeidet,
ble avtalen i februar måned 2012 utvidet ved at
Bodin vgs. og maritime fagskole, Tromsø maritime

skole, Nord Universitet og UiT også etablerte sam-
arbeid om sertifikatutdanning og maritim leder-
utdanning. Avtalen har som mål å videreutvikle
studietilbudene innenfor de maritime fag-
områdene, og fagtilbudet med relevans for den
maritime næringen ved alle nevnte utdannings-
enheter. Det er et mål at det skal utvikles tilbud til
beste for næringsutvikling og kompetansebygging
i Nord-Norge. 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 institu-
sjonenes evne til samlet å kunne tilby tidsriktige
studier med felles bruk av kostnadskrevende utstyr. 
Våren 2011 tok MFN initiativ til å få utredet et
tilbud innen økonomi- og ledelsesutdanning i nord.
Komiteen som ble nedsatt, ledet av Tor Husjord,

Elever løser oppgaver i maskinromssimulatoren. Foto: Bodin VGS.
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leverte sin innstilling i desember 2011. Basert på
nevnte innstilling, vedtok Nord Universitet oppstart
av et samlings- og nettbasert årsstudium i maritim
økonomi og ledelse fra høsten 2012 for 25
studenter. Ved søknadsfristens utløp forelå 135
søknader. På grunn av den store søknadsmassen
besluttet Nord Universitet å øke studentinntaket
fra 25 til 38 studenter. Studentene startet på 
studiet i august måned 2012.
Gjennom 2013, 2014, 2015 og 2016 har søker-
tallene vært stabile. Næringslivet har rapportert
stor tilfredshet med erfaringer fra studenter fra
dette studium. Ca. 30 % av de som tar maritim
sertifikatutdanning i Norge, tar også videre ut-
danning i høyskole eller universitetsmiljøer. I Nord-
Norge var dette tallet bare 12 % i 2012. Det økte
til 18 % og 23 % i hhv. 2013 og 2014 og ligger nå
på landsgjennomsnittet.

Et av satsingsområdene til MFN er å sikre gjen-
nomgående kvalitet fra laveste til høyeste nivå i ut-
danningsmønstret. 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 fylkes-
kommune en avtale om etablering og utvikling av
«Bodø Maritime Campus». Nordland fylkeskom-
mune 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 for-
malisert gjennom etablering av partnerskapet
Maritimt Campus Nord, der Nord Universitet,
Lofoten Maritime Fagskole og Bodin Maritime Fag-
skole gjennom forpliktende avtaler bygger opp
felles undervisningsinfrastruktur. Gjennom en be-
vilgning på 10 millioner kroner fra DA-midlene i
Nordland bygges nå felles simulator- og
labfasiliteter for undervisning, øving og FoU innen-
for sikkerhet og beredskap.

Høsten 2014 vedtok IMO Polarkoden, med ikraft-
treden i januar 2017, som gir nye krav til kompetanse
for sjøfarende i polare områder. Regjeringen
understreket i strategidokumentet «Nordkloden»
at det var behov for klargjøring av kompetansekrav
og koordinering av utdanningstilbudet på om-
rådet. Etter initiativ fra MFN arbeides det nå med
et samarbeidsprosjekt mellom Nord Universitet og
UiT Norges Arktiske Universitet, for å utrede det
framtidige behovet for maritim kompetanse i
polare områder. 

UiT Norges Arktiske Universitet leder et prosjekt
med regionale, nasjonale og internasjonale aktører
innen «Maritime Arktiske Operasjoner». Prosjektet
skal gi ferdig utviklet undervisningsmoduler,
simulator treningsprogram og ombord trenings-
program som går utover minimumskravet i
Polarkoden. Nautikkmiljøet ved UiT har som sin
spesialisering «Arktis og nordområdene». Målet
med prosjektet er å gi et utdanningstilbud som går
vesentlig ut over minstekravet i Polarkoden slik at
Norge kan levere meget kompetente navigatører
som er i stand til å gjennomføre sikre og effektive
operasjoner i polare farvann.

En nautisk master er etablert ved UiT som
fokuserer på kjerne fagene i nautikk; navigasjon,
stabilitet, marine operasjoner og navigasjonssys-
temer. I november 2016 ble det, etter flere års
arbeid, etablert et PhD-studie i Nautiske Ope-
rasjoner ved UiT. Denne har et vidt nedslagsfelt
som vil styrke den nasjonale maritime kom-
petansen, både innen utdanning og forsknings-
arbeid. PhD-studiet er etablert under fakultet for
naturvitenskap og teknologi ved UiT. Det er for-
ventet å bli tatt opp 6-8 stipendiater i løpet av
2017.

Det er planlagt etablering av et Senter for Frem-
dragende Utdanning (SFU) innen bl.a. simulator-
basert trening for maritim bachelorutdanning. UiT
faggruppe for navigasjon- og simulatortrening og
forskningsgruppen «Human Factor» er engasjert i
dette arbeidet.

Norge har gjennom tidene representert høy kom-
petanse og sterke faglige miljøer innenfor de
havbaserte næringene -  maritim næring, havbruks-
næringen samt olje og gassnæringen. For å lære
av hverandre med sikte på å øke verdiskapningen
innenfor disse næringer har regjeringen bevilget
25 millioner kroner i budsjettet for 2017.



På SAR øvelse om bord i KV Harstad. Studenter rundt kommando bordet, som OSC, og dirigerer og kommuniserer med
sine medstudenter ombord i Redningsskøyte, Sjøredningskorpsets båt og mobbåten til KV Harstad. To mann savnet!
Foto: UiT – Norges Arktiske Universitet.
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Likeså bevilger regjeringen 38,5 millioner kroner
gjennom prosjektet MARKOM2020 for å fortsette
arbeidet med å heve kvaliteten i maritim utdanning
for derigjennom sikre godt kvalifisert personell til
maritim sektor i fremtiden.

Den største delen av det norske havrommet ligger
i nordområdene og utenfor Nord-Norge.  Regje-

ringens satsing på Havrommet stiller stadig større
krav til kunnskap og kompetanse innenfor de
havbaserte næringer. Et samlet nordnorsk utdann-
ingsregime bør derfor, i samarbeidets ånd, inn-
retter utdanning slik at vi her i nord kan møte
«morgendagens» krav til kompetanse og kunnskap
innenfor disse næringer.



Kadettordningen 
og opplæringsplasser
Utdanningen av sjøfolk er lagt opp langs 2 mulige
løp:
1. For de fleste 4-årig videregående skole frem til

fagbrev for matros eller motormann hvoretter 
2-årig fagskole, eller

2. 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 høy-
skolestudenter. 

For å dekke fartstidbehovet ble kadettbasen etab-
lert 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:
• 444 har fått jobb/kadettplass.
• 181 står uten plass, hvorav 51 av disse 

er fra tidligere år.

I dag har offshore-rederiene ca. 160 skip i opplag.
Dette resulterer i en betydelig reduksjon i antall
plasser sammenlignet med tidligere år. Flere av de
som står uten kadettplass ved utgangen av året
overføres til 2017. I tillegg kommer 554 som går
siste året på høy- og fagskolen og som vil ha behov
for kadettplass sommeren 2017. Opplærings-
plasser på lokale ferjer og hurtigbåter har økt. 
Årsaken er at fylkene, som har overtatt anbudsord-
ningene, 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 for-

sikringer
• 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 utsted-
else 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 enkelt-
dager 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 ord-
ningen medfører betydelig bedring av rammevil-
kårene for inntak av kadetter. Derfor bør flest mulig
benytte seg av muligheten som det nå åpnes opp
for.
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Nettolønnsordningen
Som en del av oppfølgingen av maritim strategi fra
2015 har regjeringen gjort omfattende endringer i
tilskuddsordningen. Grensen for maksimal utbetal-
ing bli i tråd med forventet prisvekst i 2017. 
Resultatet blir at maksimal utbetaling til petro-
leumsskip i NOR, NIS passasjerskip i utenriks-
fartfart og NIS konstruksjonsskip økes fra 208.000
kroner til 212.000 kroner per tilskuddsmottaker.
Videre har regjeringen styrket tilskuddsordningen
for sysselsetting av sjøfolk for konstruksjonsskip i

NIS, kystfart i NOR, Hurtigruten og passasjerskip i
utenriksfart i NOR, samt seilskip i NOR. Videre er
fartsområdebegrensningen for skip i NIS opp-
myket.  

Antallet refusjonsberettigede sjøfolk har ligget
stabilt gjennom de siste årene. Etter en nedgang 
i fjor, anslås det nå at antallet sjøfolk som er 
omfattet av ordningen vil øke noe, opp fra 11 900
i år til 12 100 i 2017.

Foto: Anna-Julia Granberg/Maritimt Forum.



2012    Verdens første LNG-drevne fraktefartøy 
              kontraheres fra Nord-Norge

2007    Den første gassen fra Snøvit sendes til Melkøya

1980    Regjeringen tillater oljeleting nord for 62. breddegrad
              
              Hurtigbåtene kommer

1970    Den første oppdrettslaksen kom i plastposer 
              med sjøfly til Lovund fra Hitra

              “Kyllingmarker”

1962    Første persontog til Bodø

1907    Sydvarangers bane til Kirkenes

1904    Dunderlandsbanen til Mo

1902    Malmbanen til Narvik

1893    Hurtigruten

1881    Vesteraalske

1868    Saltens Dampskipsselskab

1867    Helgelandske Dampskibsselskab

1866    Troms Amt Dampskibsselskab

1838    I 1838 gikk dampskipet “Prinds Gustav” ut fra bryggen 
              i Trondheim og opp leia til de fjerne Nordlandene, 
              – til Tromsø

             Jektefarten varte fra slutten av middelalderen 
              og frem til tidlig på 1900-tallet

2000

1950

1900

1850

1800
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Maritim forskning 
og utvikling i nord
MFN, som paraplyorganisasjon for maritim næring,
startet i 2010 et arbeid med utvikling av en FoU-
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
forsknings- og 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 innova-
sjonssystemet.

1.desember 2012 forelå den første FoU-planen for
maritim sektor i nord. Professor Odd Jarl Borch
v/Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nord-
land, 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 pro-
sjektkonsepter mellom bedrifter og forsknings-
miljø, og har fullt ut svart til forventningene.  

I 2014 ga MFN Handelshøgskolen i Bodø ved 
Universitetet i Nordland i oppdrag å revidere FoU-
planen. Dette ble gjort med basis i en gjen-
nomgang av FoU-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
FoU-prosjekter, bygge nettverk og ha samspill med
forskningsinstitusjonene. 

Gjennom de siste to årene har vi hatt en utvikling
innenfor næringen hvor offshoresegmentet er be-
tydelig redusert. Andre havbruksnæringer som fis-
keri 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 FoU-sats-
ing i universitetene. 

I lys av den utviklingen som har vært i næringen,
ny Maritim 21 strategi for Forskningsrådet,
arbeidet innenfor Arktisk Maritim Klynge og de
behov som er avdekket innenfor bl.a. sikkerhet og
beredskap i nordområdene, er det naturlig at MFN
vurderer en revisjon av FoU-strategien. I desember
måned ble det derfor bestemt å revidere planen.
Oppdraget er tildelt Handelshøyskolen v/Nord
Universitet. Faglig ansvarlig for revisjonen blir
professor Odd Jarl Borch.
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Maritim21 / Marut 
(Maritim utvikling)
«Maritime muligheter 
– blå vekst for grønn fremtid»
Det kanaliseres en betydelig mengde ressurser fra
det offentlige til FoU og innovasjonsprosjekter i og
for den maritime næringen.  Regionen har vært
dårlig representert både hva angår arbeide med
prioriteringer av FoU og innovasjonssatsinger, og
når det gjelder bruken av disse midlene. Maritim
Forum Nord har derfor i samarbeid med uni-
versitetene arbeidet for bedre representasjon i be-
sluttende organer, og for mobilisering når det
gjelder søknad om midler fra forskningsråd og
Innovasjon Norge. 

MFN, UiT og Nord Universitet har vært representert
i arbeidet med utvikling av den nye forsknings-
strategien for maritim næring, og føler at en har
fått godt gjennomslag for satsinger av relevans for
næringen i nord. Det blir her viktig å skape allianser
mellom næringsaktørene, universitet og forsknings-
institutt samt konsulentmiljøene, for å initiere 
prosjekter av relevans for næring og offentlig for-
valtning i nord.

Forslag til en ny, helhetlig forsknings-, utviklings-
og innovasjonsstrategi for maritim næring ble over-
levert regjeringen i november måned. Nærings- og
fiskeridepartementet vil i 2017 prioritere arbeidet
med oppfølging av de anbefalinger som er gitt i
strategien.



Nordområdene
Nordområdesatsingen er fortsatt regjeringens
viktigste utenrikspolitiske interesseområde. På de
forskjellige departementene økes bevilgningene
fra om lag 2,7 milliarder kroner i 2016 til anslagsvis
3,4 milliarder kroner i 2017 – en økning på hele 700
millioner kroner. En videreføring av Arktis 2030 inn-
går i økningen. Ordningen som ble opprettet i
2015 støtter prosjekter og bidrar til resultater innen
regjeringens fem prioriterte områder; interna-
sjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infra-
struktur & miljøvern samt sikkerhet og beredskap.
I tillegg støtter ordningen en rekke andre tiltak, her
nevnes: 
Oljevernbase i Lofoten/Vesteraalen, geologisk
kartlegging og innsamling av seismikk, styrking av
forsvarets tilstedeværelse, Mareno-programmet,
nytt forskningsfartøy, BarentsWatch, SARiNOR og
MARPART.  

Dette er vel og bra, men monner lite i den store
sammenheng. Skiftende regjeringer har gjennom
flere år beskrevet nordområdene som Norges
viktigste strategiske satsingsområde. Men virke-
midlene står ikke i forhold til de «store ordene».

Den viktigste enkeltfaktor er petroleumsvirk-
somheten i Barentshavet, som mer enn noen annen
virksomhet vil kunne påvirke Nord-Norges fremtid.
Men som fremhevet i denne årsberetningens
lederartikkel: Det er ikke gitt at denne utviklingen
blir til Nord-Norges fordel. Det som mangler er en
målrettet statlig politikk som både stiller krav til ol-
jeselskapene og som bidrar til de nødvendige
investeringer i fysisk og sosial infrastruktur i Nord-
Norge. Hvis forholdene ikke blir lagt til rette kan

petroleumsvirksomheten i Barentshavet komme til
å forsterke Nord-Norges stempel som utkant.

90% av de norske havområdene ligger i nord, med
betydelige olje, gass, mineraler og fiskeressurser.
Området er også attraktiv for turisme. Vi har et
godt samarbeid med Russland, noe som ble re-
flektert gjennom delelinjeavtalen. Dagens sank-
sjonsregime setter klare begrensninger for denne
aktiviteten, men vi må holde et langsiktig fokus
mot normalisering. Utbredelsen av havisen i Arktisk
reduseres stadig, noe som gir grunn til bekymring,
men som også åpner opp for nye muligheter. 

Norge har en unik mulighet til å sette standarden i
arktisk, gjennom å demonstrere ansvarlig og en
bærekraftig utvikling av våre ressurser i nord. Det
er ingen gode grunner for å holde seg borte fra ak-
tivitet i dette området, men tvert imot er til-
stedeværelse viktig både for miljømessig og
bærekraftig ressursforvaltning og suverenitets-
hevdelse.

Den nåværende regjeringens strategi er som nevnt
tidligere presentert gjennom strategidokumentet
«Nordkloden». Her fremgår at nordområdene er
Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde.
Regjeringens strategi er god på de fleste områder,
men strategien mangler en klar ambisjon og kon-
kret innhold for næringslivet på flere områder.

Da er det viktig å stille spørsmålet: Hvor viktig er
nordområdene for den nasjonale verdiskapingen,
bosetting og samfunnsutviklingen i nord, dvs. i den
innenrikspolitiske sammenhengen? Hvordan skal vi
utnytte de mulighetene vi har i nord? 
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Olje og gass
Den 23. konsesjonsrunden åpnet opp områder
lenger nord og øst i Barentshavet. Områdene
ligger langt unna eksisterende infrastruktur og 
beredskapsressurser. Statoil er i gang med utbygg-
ingen av Johan Castberg og Lundin utvikler
funnene Alta og Gotha med tanke på en utbygg-
ing. Det er høy aktivitet innenfor et stort geografisk
område i Barentshavet, samt helt inn til grensen
mot Russland. Dette skaper nye utfordringer som
må ha fokus, slik at utviklingen skjer på en sikker,
miljømessig og bærekraftig måte. Tilstrekkelig
sikkerhet og beredskap må være på plass og
fungere som forutsatt.

Fiskeri og havbruk
Vi opplever i dag helårlig fiskeriaktivitet i om-
rådene rundt og nord for Svalbard. Dette gir nye
muligheter, men samtidig betydelige utfordringer.
Raskt skiftende værforhold, manglende satellitt og
bredbåndsdekning, samt svært begrensede
muligheter for assistanse utenfra i en krisesituasjon,
gjør at risikoen er betydelig. Regjeringen har be-
vilget penger til nye Kystvaktskip som vil sikre til-
stedeværelse og fiskerioppsyn i disse områdene,
men beredskapen er fortsatt ikke tilfredsstillende.

Mineralutvinning
Kulldriften på Svalbard går mot slutten, men
samtidig er framtidsmulighetene store for utvinn-
ing av eksotiske mineraler på havbunnen. Selv om
det ligger litt fram i tid, er dette et element i nord-
områdestrategien.

Turisme
Vi opplever nå stadig at større og flere cruisefartøy
går lengere nord enn tidligere - også helt opp mot
iskanten. Potensialet for en storulykke er betydelig,
både pga. av dårlig kartlagte farleder, uforutsigbart
vær, dårlig infrastruktur og manglende arktisk
kunnskap. Polarkoden vil bidra til bedre selv-
berging gjennom krav til redningsutstyr og opp-
læring av offiserer og mannskap.
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Polar Pioneer i Tromsø for vedlikehold. Foto: NRK.
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Environmental 
waste management
Environmental Waste Management (EWMA) er et
tverrfaglig forsknings- og utdanningsprosjekt ledet
av UiT. Prosjektet startet opp i 2010 og har en øko-
nomisk 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 omgiv-
elser. Den petromaritime næringen og mineral-
aktiviteten 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 økotoksiko-
logi, som er relevant for EWMA`s målsetting. Det
er også innledet oppbygning av en LCA (life cycle
assesment) gruppe i prosjektet.

I 2012 gikk Eni Norge inn med nye 36 millioner
kroner i EWMA for å gjennomføre en studie av his-
toriske og nye utslipp av «borekaks» i Barentshavet
(BARCUT). Dette er et forsknings- og overvåk-
ningsprosjekt som i første omgang skal gå ut 2018.
Troms fylkeskommune støtter også BARCUT med
2,9 millioner kroner fra RDA midler. Totalt er
EWMA tildelt ca. 150 millioner kroner over pe-
rioden 2009-2018.

Prosjektet er satt sammen av tre arbeidspakker, og
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.

Arbeidspakke 1: Miljøeffekter av operasjonelle
utslipp og industriavfall

Arbeidspakke 2: Deponering av borekaks og
gruveavfall

Arbeidspakke 3: Utdanning 

Prosjektets hjemmeside (http://site.uit.no/ewma/)
gir en presentasjon av prosjektet, aktiviteter og
partnere per 2016. 
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Prøvetaking av sedimenter fra fjordbunn. Foto: EWMA.

Sedimenter fra havbunnen. Foto: EWMA.



Coldtech
MFN deltar i ColdTech-prosjektet «Sustainable
Cold Climate Technology» som Norut Narvik leder.
Prosjektet omhandler ismekanikk og iskrefter,
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 Luleå Tekniske Universitet og National Research
Council Canada. Industrielle deltagere er blant
annet Norske Shell, Total, DNV GL, med flere. 

Prosjektet har en varighet på 8 år (2009-2017).
ColdTech har i siste fase et høyere fokus på innova-
sjon og fokuserer mer på anvendelse av FoU-
resultater i samarbeid med næringslivsaktører.
Dette innebærer blant annet at man aktivt vil søke
nye partnere, og at gamle og nye partnere vil få
mulighet til å påvirke innholdet i arbeidspakkene.
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).

Gjennom ColdTech har man også støttet forskning
på interaksjon mellom olje og sjøis. Dette arbeidet
har medført flere større spinoff-prosjekter, et 2-årig
Joint Industry Project gjennom International As-
sociation of Oil and Gas Producers, deltakelse i et
8-årig SFI-prosjekt «Centre for Integrated Remote
Sensing and Forecasting for Arctic Operations
(CIRFA)», og til slutt finansiering av det 4-årige
forskningsprosjektet MOSIDEO, ledet av Norut
Narvik.  

Gjennom sin deltakelse i ColdTech bidrar MFN til
å utvikle og opprettholde et bærekraftig FoU-miljø
i Nord-Norge.
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Oppmåling av skrugarder. Foto: Knut Espen Solberg.

Måling av iskrefter. Foto: Aniket Patil.



Barentswatch
Gjennom BarentsWatch samarbeider offentlige
etater og forskningsinstitusjoner om å samle, koble
og dele kunnskap om kyst- og havområdene.
Kjernevirksomheten er å utvikle infrastruktur, nett-
verk mellom etatene, samhandlingstjenester og 
informasjonstjenester.

Gjennom dette arbeidet skal BarentsWatch bidra
til: 
• Bedre havovervåkning gjennom et felles 

situasjonsbilde, og bedre samhandling mellom
operative etater.

• Økt sjøsikkerhet og bedre operasjonsledelse
gjennom en styrket situasjonsforståelse.

• Effektivisering gjennom å forbedre ressurs-
utnyttelsen, redusere kostnader gjennom
styrket samhandling mellom etatene, samt
standardisering som gir tidsbesparelser. 

• Utvikling gjennom informasjonsløsninger som
gir et bedre faktagrunnlag for beslutninger, 
og styrket informasjonstilgjengelighet.

• Økt verdi og kvalitet på kunnskap ved å
sammenstille eksisterende og kvalitetssikret 
informasjon og data fra partnerne.

• Være konfliktdempende ved å synliggjøre 
flere perspektiver.

Ved å samordne informasjon og utvikle nye 
tjenester basert på kombinasjoner av data, skal
BarentsWatch formidle et bedre faktagrunnlag og
gi et bedre bilde av aktivitet og tilstand i våre 
hav- og kystområder. Utvikling av tjenester som 
effektiviserer operasjonell innsats prioriteres. I
dette ligger å bygge opp en infrastruktur for 
sikrere samhandling mellom operative etater.

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og
forskningsinstitutter står bak BarentsWatch.
BarentsWatch er lokalisert i Tromsø og Kystverket
er vertsetat. Et eget brukerpanel deltar i ut-
viklingen av portalen. I dette arbeidet deltar MFN
v/Tor Husjord, på vegne av Norges Rederiforbund. 
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Knutepunkt Kirkenes
I 2015 og 2016 gjennomførte MFN en mulighets-
studie knyttet til utvikling av Kirkenes havn som et
maritimt knutepunkt for internasjonal godstrans-
port gjennom Barentshavet og langs Den nordlige
sjørute (NSR). Prosjektet ble gjennomført i sam-
arbeid med Akvaplan-Niva og en prosjektgruppe
med deltakelse fra Sør-Varanger kommune og
Finnmark fylkeskommune. 

Det ble gjennomført en omfattende kartlegging og
analyse av dagens godsstrøm gjennom disse hav-
områdene; havner, godstyper, fartøytyper,
vareeiere, befraktere og markeder. Trafikkutvikling
og varestrøm over havnene ble også prognostisert,
og sett i forhold til større utviklingsprosjekt under
planlegging på russisk side, knyttet til både
mineralsektoren, olje og gass og aksen Asia–Eu-
ropa. I denne sammenhengen ble også Kinas rolle
vurdert – både i forhold til russisk petroleum, NSR
og Den nye Silkeveien (OBOR).

Studien konkluderte bl.a. med at dagens interna-
sjonale trafikkbilde er preget av nedstrøms frakt av
petroleum og tørrbulk fra Russland, og svært lite
oppstrøms frakt. Denne frakten er i tillegg svært
fragmentert. Imidlertid er aktivitet knyttet til
petroleumsaktivitet på norsk og russisk sokkel i
Barentshavet av interesse og betydning for 
aktiviteten i Kirkenes havn. 

I et lengre perspektiv vil også frakt av
kontainere og stykkgods fra Asia til
Europa gjennom NSR kunne bli
viktig, hvis Kina satser på denne
ruten. Også prosjekt knyttet til
mineralutvinning langs NSR vil
kunne få betydning, hvis en
fra russisk side vil ha behov
for omlasting til større fartøy.

Bygging av nye russiske dyp-
vannshavner mot Barents-
havet, knyttet til nye jern-
banestrekninger mot Ural,
Sibir og Asia, vil også generere
økt varestrøm. For Kirkenes vil
det være vesentlig om det vil gå

mye oppstrøms gods gjennom Barentshavet til
disse havnene, og om vareeierne ut fra gitte for-
utsetninger vil kunne dra nytte av å omlaste eller
mellomlagre gods her.

Prosjektet er finansiert av Finnmark fylkeskom-
mune, Barentssekretariatet, Kirkenes havn og Sør-
Varanger kommune. Rapporten ligger tilgjengelig
på Sør-Varanger kommunes hjemmeside.  
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Kirkenes. Foto: CCB Kirkenesbase.

Den nordlige sjørute. Illustrasjon: Norges Rederiforbund



SARiNOR
Gjennom Arktisk Råds avtale om søk og redning i
Arktis (SAR-avtalen) er hele Arktis fordelt i hensikts-
messige redningsregioner som beskriver og for-
plikter redningssamarbeid mellom partene. I
Norges region, som representerer ca. 90 % av
Norges havområde, foregår omlag 80 % av all
skipsaktivitet i Arktis. Økende aktivitet i vårt om-
råde spesielt, og i Arktis generelt, medfører økt
risiko for større sjøulykker med tap av menneskeliv
og materiell, og med miljømessige konsekvenser.

Sikkerheten er avgjørende
I nordområdemeldingen fra 2011–2012 heter det:
«Regjeringen vil sikre norsk evne til å utøve red-
ningstjeneste i eget og tilstøtende rednings-
ansvarsområder gjennom å opprettholde og
forbedre vår evne til effektiv søk og redning.»
Videre heter det: «Det påligger den enkelte
næringsutøver og deres bransjeorganisasjoner sys-
tematisk å arbeide for å redusere risikoen for
ulykker og for selv å kunne håndtere kriser i større
utstrekning enn det som er nødvendig i andre far-
vann.» SARiNOR er et direkte svar på dette
pålegget. Her går næringslivet sammen i et felles
prosjekt for å løse en nasjonal utfordring. I forbind-
else med utnyttelse av ressursene som ligger i

nordområdene, er sikkerhet og beredskap kritisk.
En forutsetning er at det skapes trygghet og tillit
til at beredskapen er på plass. God sikkerhet og
beredskap til sjøs er derfor en avgjørende forutset-
ning for videre verdiskaping i nordområdene.

Felles innsats må til
I 2013 tok derfor Maritimt Forum Nord initiativet
til etableringen av SARiNOR-prosjektet som ble til
et finansielt samarbeidsprosjekt mellom offentlige
og private aktører. De ulike aktørene representerer
en betydelig kompetanse, kunnskap og erfaring,
og alle involverte har et ønske om å bidra til en
god søk- og redningstjeneste i nordområdene.
Formålet med SARiNOR er å analysere og beskrive
dagens status for SAR i nordområdene i norsk
sektor, og å identifisere kritiske forbedringspunkter
sammenlignet med dagens SAR-situasjon. Pro-
sjektet har hatt et budsjett på 20 millioner kroner
med finansiering en likt fordelt mellom offentlige
og private aktører.

Den samlede kunnskapen fra arbeidet med
SARiNOR har ledet frem til et «veikart» med kon-
krete forslag til måloppnåelse av SARiNORs visjon
om at Norge skal være verdensledende i planlegg-
ing, koordinering og gjennomføring av SAR-
operasjoner til havs i nordområdene. Hovedfunn

30 Årsmelding 2016 |  Maritimt Forum Nord SA



og anbefalinger fra prosjektet er beskrevet i opp-
summeringsrapporten «Veikartet til Nordkloden».
I tillegg er det laget en samlerapport med
rapportene fra de ulike arbeidspakkene. Alle
rapportene fra prosjektet kan lastes ned fra
www.sarinor.no.

Hovedfunn i SARiNOR-prosjektet
Nivået på dagens beredskap i nordområdene 
reflekterer ikke dagens og fremtidens aktivitets-
nivå og ligger under myndighetenes ambisjoner.
SARiNOR har identifisert de vesentligste faktorene
som kan bidra til økt sannsynlighet for overlevelse
og redusere tiden før redningen av de forulykkede
er gjennomført, og foreslår konkrete tiltak. Utenfor
rekkevidden til redningshelikoptre er sannsyn-
ligheten for å overleve en større ulykke til havs be-
tydelig mindre sammenlignet med kystnære strøk.
Lange avstander, begrenset infrastruktur og
krevende klimatiske forhold fører til lang
mobiliseringstid og representerer en betydelig
risiko for de som har sitt arbeid eller ferdes i disse
områdene. 
Sannsynligheten for overlevelse etter en stor
ulykke i et fjerntliggende område i polare strøk kan
sorteres i to hovedfunn, evnen til overlevelse på
skadested og tilgjengelig redningsberedskap.
Evnen til å overleve på skadestedet etter

evakuering vil være avgjørende, da det er en rekke
faktorer som vil redusere overlevelsesevnen,
deriblant kanskje den viktigste, hypotermi. Samtidig
vil det kunne ta lang tid, opptil flere dager, før en
redning er gjennomført.

Hovedfunn 1: 
Overlevelse på skadested
Unngå hypotermi
Etter en evakuering er forutsetningen for overlev-
else at man unngår hypotermi og er i stand til å
ivareta seg selv til man blir reddet. I det kroppens
kjernetemperatur begynner å synke, reduseres
evnen til å ivareta seg selv, og en videre negativ ut-
vikling kan eskaleres. Omgivelser og utstyr som
bidrar til at hypotermi unngås, er derfor avgjør-
ende for å øke sannsynligheten for overlevelse.
Forutsetningen for overlevelse i fasen frem til red-
ning vil være at livbåt/flåte er i stand til å opprett-
holde et habilt miljø som sikrer overlevelse over
lengre tid. Polarkoden stiller krav til «ventilert miljø
tilpasset for å unngå hypotermi samt mat og drikke
for minimum 5 dager».

Trening og kompetanse påvirker resultatet 
Den fysiske og psykiske tilstanden både før og
etter en ulykke vil også påvirke overlevelsesevnen.
Forutsetningene den enkelte har, samt trening og
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kompetanse, vil påvirke hvordan denne fasen
takles. Et mannskap på et handelsfartøy som
kjenner hverandre, kan prosedyrer og har gjen-
nomført regelmessige øvelser, vil ha bedre for-
utsetninger for å klare seg enn cruisepassasjerer.
Evakuering til land eller på eventuell is, som et al-
ternativ til å forbli i livbåt/flåte, er et reelt alternativ
beskrevet i Polarkoden. Dette forutsetter imidlertid
ekstra utstyr, og dersom dette på forhånd er
evaluert som et sannsynlig scenario, er en liste med
foreslått utstyr i form av pakker med personlig
overlevelsesutstyr og gruppeoverlevelsesutstyr be-
skrevet i Polarkoden. Ved ulykker i områder utenfor
helikopterrekkevidde, har dagens Orion-fly vist seg
effektive både ved søk, etablering av kommunika-
sjon mellom de forulykkede og Hovedrednings-
sentralen samt til dropp av ekstra utstyr.

Å holde seg tørr er avgjørende
Fuktighet reduserer klærs isolerende egenskaper,
og i kombinasjon med kulde bidrar det til en økt
sannsynlighet for at kroppen ikke klarer å gjenvinne
normal temperatur, noe som er en forutsetning for
overlevelse over tid. Under evakueringen fra det
forulykkede skipet vil sannsynligheten for å bli våt
være til stede, og en tørr evakuering er derfor
viktig med tanke på overlevelse.
Det er derfor viktig med evakueringsløsninger som
hindrer direkte kontakt med sjøvann. I tillegg er
det viktig med personlig utrustning som hindrer at
man blir våt, og som innehar nok isolerende evne
til at kroppstemperaturen opprettholdes.

En forutsetning for overlevelse for de som
eventuelt ligger i sjøen, er at disse raskt tas om
bord i livbåt/flåte, at de får tørt tøy og nødvendig
varme. Dagens livbåter/flåter er i liten grad utstyrt
for denne type redning, og man kan i denne fasen
ikke forvente hjelp utenfra.

Hovedfunn 2: 
Redning og beredskap
Responstid er avgjørende 
Etter selve evakueringen vil tiden frem til rednings-
ressursene kommer til unnsetning, være avgjør-
ende for hvor mange som vil overleve. I avsides-
liggende polare strøk vil den tiden det tar å vente
på selve redningen, være lang og vesentlig lenger
enn tiden det tar for de innledende fasene,
alarmering, søk og varsling. Erfaring fra tidligere
ulykker har vist at hypotermi i denne fasen er en
stor utfordring, og spesielt i kaldt klima. Ethvert til-
tak som kan bidra til at hypotermi unngås, samt
reduksjon i ventetiden frem til redning, vil være av-
gjørende for at flere overlever. Responstiden i for-
bindelse med en ulykke i polare strøk med
påfølgende evakuering vil være avhengig av lokal
tilstedeværelse av ulike redningsressurser, og da
spesielt skip. Det betyr at en bevist lokalisering av
Redningsfartøy i områder hvor det pågår marin ak-
tivitet i form av fiske, transport og utvinning av
hydrokarboner, vil kunne bidra til en vesentlig
kortere responstid. Da de geografiske områdene
er store, vil det kreve betydelige ressurser å
allokere redningsfartøy i hele området. Ressursene
bør derfor benyttes der trafikken er størst.
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Partnere og økonomiske 
bidragsytere i SARiNOR:
Utenriksdepartementet
Conoco Phillips
DNV GL
Eni Norge
Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Kystverket
Lundin
Maritimt Forum Nord
Nordland Fylkeskommune
Norges Rederiforbund
Norsk Offisersforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norske Shell
Norwegian Hull Club
Statoil (WP1)

Prosjektdeltagere:
Admiral Makarov State University 
of Maritime and Inland Shipping
Christian Michelsen Research, CMR
GMC Maritime AS
Handelshøgskolen UiN
Hansen Protection
Harding Safety
Kystvakten
Lufttransport
Marintek
Memorial University of Newfoundland
Nord Universitet
Nordland fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norsafe
NORUT
Polar Safety Systems
SINTEF
Tromsø Skipperforening
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge
Viking Life-Saving Equipment
Viking Supply
133 Luftving
330-skvadronen
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Tiltak identifisert i SARiNOR-prosjektet:
Alle faktorer som forsinker, og dermed forlenger
tiden fra en ulykke varsles til de forulykkede er
reddet og bragt i sikkerhet, må identifiseres. Alle
identifiserte tiltak må vurderes og prioriteres for å
effektivisere redningskjeden.

Eksempler på identifiserte tiltak er:
• Infrastrukturen forbedres – herunder kom-

munikasjon og bredbåndsdekning.
• Forhåndslagring, etablering av utstyrsdepoter,

tilpasset ulike operasjonelle behov.
• Den akuttmedisinske beredskapen, inkl. bruk av

telemedisinsk utstyr, må styrkes.
• Alle kategorier av innsatspersonell må iden-

tifiseres for rask mobilisering, herunder bruk av
forsvarets spesialstyrker (vaktordninger vurderes).

• Etablere en innsatsstyrke spesielt trenet for
krevende og” langvarig” innsats i kaldt klima.

• Vurdere etablering av utstyr for fly dropp av red-
ningspersonell og utstyr i tilfelle større ulykker.

• FoU styrkes for å effektivisere redningsinnsatsen
ved å ta i bruk nytt og moderne utstyr, herunder
bruk av droner, arktisk redningsutstyr, forbedret
søk og overvåking, etc. Ulike prosesser bidrar i
dag til at det tar lang tid fra ny teknologi er 
tilgjengelig til den tas i bruk.

Eksemplene over er kun et begrenset utdrag; det
er gjennom prosjektet identifisert en lang rekke
funn relatert til tematikken i de ulike arbeids-
pakkene. 

Neste steg vil være å implementere de funn og
anbefalinger som er fremkommet: 
• Framtidens beredskap må være effektiv, risiko-

basert og riktig dimensjonert til den aktuelle 
aktiviteten i ulike geografiske områder.

• En risikobasert samfunnsøkonomisk evaluering
av de ulike funn må gjennomføres for å
dokumentere en prioritering av de ulike funn. De
mest samfunnsøkonomiske bør så iverksettes
gjennom politisk vilje til å implementere de til-
takene som vil bidra til å øke sikkerheten i nord-
områdene.



UD
Miljøvern, sikkerhet og beredskap er en av regjeringens fem hovedprioriteringer i nordområde-
politikken. Norge har råderett over store havområder og en stor del av disse havområdene ligger
nord for polarsirkelen. Mesteparten av skipsfarten i Arktis går gjennom norske farvann. Vi har derfor
et stort ansvar for å være til stede i våre havområder og utvikle overvåking og beredskap. Dette
bidrar også til å befeste vår posisjon internasjonalt som en ansvarlig arktisk aktør. Utenriks-
departementet har støttet nye forsknings- og utviklingsprosjekter for styrket beredskap.

i nord, som SARiNOR og SARiNOR2. De to prosjektene har som mål å omfatte alle sider av den
beredskap som er nødvendig for å håndtere storulykker til havs i nordområdene, og søker å benytte
den integrerte kunnskapen og kompetansen som det norske samfunn besitter på dette området.
Prosjektet er viktig for å bidra til bedre koordinering og styrket gjennomføringsevne i bergings-
operasjoner til havs i en tid med stadig økende aktivitet i arktiske farvann.
Børge Brende, Utenriksminister

REDERIFORBUNDET
Det er avgjørende å sikre at økt aktivitet i nordområdene skjer på en bærekraftig og forsvarlig
måte. Det krever omfattende investering i infrastruktur og videreutvikling av relevant kompetanse
og teknologi. Særlig er det et presserende behov for økt kapasitet og beredskap for søk og red-
ning. I dag går 80% av arktiske seilinger gjennom områder der Norge har ansvaret for søk- og red-
ningsberedskapen. Norge er en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner, og vi har
lange polare tradisjoner. Det gir oss et særskilt fortrinn når vi søker å utnytte de mulighetene som
området byr på. Det gir oss også en særskilt forpliktelse til å bidra til en sikker og bærekraftig 
utvikling. 

SARiNOR-prosjektet er et viktig bidrag til en tryggere utvikling for de som bor, arbeider og ferdes
i nordområdene. Prosjektet vil også bidra til å bekrefte Norges posisjon som verdensledende innen
søk og redning i arktiske farvann. Begge hensyn veier tungt for Rederiforbundet, som gir sin fulle
støtte til dette viktige prosjektet.
Sturla Henriksen, Norges Rederiforbund

HRS
Den norske redningstjenesten er vårt felles ansvar. Skal vi kunne utnytte de naturressursene landet
rår over, må vi ha en redningstjeneste som gir oss forsvarlig og nødvendig kvalitet. SARiNOR har
gjennom sitt arbeid vist at man kan lykkes. Det som startet som en idé, er i dag en realitet som får
mer og mer anerkjennelse, både i inn- og utland. Målet og veien videre bør være å fortsette å
peke på gode løsninger, der staten tar sitt ansvar som overordnet myndighet, i samspill med andre
viktige aktører, som SARiNOR. Sammen skaper vi trygghet til lands, langs kysten og til havs.
Jan Arild Ellingsen, stortingsrepresentant, Justiskomiteen

KYSTVAKTEN
Kystvakten er en sentral ressurs for å ivareta Norges plikter og rettigheter som kyststat iht. hav-
rettskonvensjonen. Myndighetsutøvelsen utføres i et havområde på størrelse med Middelhavet.
Operasjons- og jurisdiksjonsområdet inkluderer to internasjonale havområder (Smutthavet og
Smutthullet) som er regulert gjennom internasjonale avtaler. En annen viktig funksjon er søk og
redning, hvor ansvarsområdet strekker seg fra Nordsjøen til Nordpolen og fra 0-merdianen til 
35 grader øst. Oppfølgingen av fiske og fangst, med et økende omfang, krever kontinuerlig 
tilstedeværelse i stadig flere områder. I tillegg pågår mangfoldige aktiviteter langs hele kysten. Dette
krever en fleksibel og tilpasset kystvaktstruktur som evner å håndtere aktiviteten i vårt sjøområde.
Steve Olsen, Kystvakten
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ENI
Eni Norge er en viktig aktør i Barentshavet og har derfor engasjert seg i SARiNOR. Vi tror at det
tverrfaglige samarbeidet mellom ulike næringer, myndigheter og forskningsinstitusjoner er 
avgjørende for å bygge kompetanse til å håndtere en stor ulykke med full evakuering i disse
krevende farvannene. På grunn av kort overlevelsestid i kaldt vann må de fremtidige evakuerings-
løsningene baseres på tørr evakuering til et beskyttet område. Det må utvikles redningsmidler som
muliggjør tørr evakuering, og som gir de som evakueres tilstrekkelig beskyttelse mot kulde til de
kan reddes. Gode løsninger må jobbes frem i en dialog mellom næringslivsaktørene, arbeidstaker-
organisasjonene, myndighetene, forskningsmiljøene og utstyrsleverandørene.
Liv Nielsen, Eni Norge

KOMPETANSE
Både i beredskapsorganisasjonen og om bord i kommersielle fartøy er det viktig med kompetanse
som dekker utfordringene relatert til polare operasjoner. Kompetansen må være harmonisert mel-
lom de relevante aktører slik at det er en felles begreps- og problemforståelse. Etablering av felles
retningslinjer og standarder er viktig både for beredskapskjeden og for kommersielle aktører. Det
er også viktig å implementere funn etter hendelser og øvelser. Evnen til å samordne og omsette
erfaringer til utvikling og kvalitetsforbedring krever både strukturelle og organisatoriske tiltak på
et overordnet nivå.
Odd Jarl Borch, Universitetet Nord

REDNING
Ved en stor ulykke med påfølgende behov for masseevakuering i kaldt klima er det viktig at
evakueringen er effektiv, slik at eksponeringen av de nødstedte minimeres, og at direkte kontakt
med sjøen unngås. I dag finnes det lite utstyr som er tilpasset kaldt klima, og som muliggjør effektiv
evakuering av store menneskemengder i form av overflytting mellom skip eller fra flåte/livbåt til
fartøy. Beredskapsplaner for storulykker med påfølgende masseevakuering nord for 80. bredde-
grad må etableres og integreres i eksisterende planverk.
Knut Espen Solberg, SARex
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Canadabesøk
I forbindelse med Kronprinsparets offisielle besøk
til Canada i oktober var det et ønske fra Utenriks-
departementet å få fokusert på sikkerhet og be-
redskap i Arktis. I samarbeid med Nord Universitet,
Norges Rederiforbund, Memorial University og det
norske ambassaden i Canada ble det derfor laget
et opplegg for kronprinsparet på Memorial Uni-
versity i St. Johns.

Under besøket på Memorial University i St. Johns
ble det avholdt en konferanse hvor både nord-
menn og kanadiere deltok. Tema for konferansen
var søk og redning i nordområdene. På kon-
feransen ble MARPART og SARiNOR presentert og
diskutert med kanadiske aktører. Det ble også
gjennomført en «round table» diskusjon hvor
relevante kanadiske aktører deltok, i tillegg til
norske aktører som DNV GL, Hovedrednings-
sentralen og Statoil. På Marine Institute (Memorial
University), avdeling for Offshore Safety and
Survival Centre Research sitter det stor kom-
petanse rundt problematikk relatert til søk, redning
og overlevelse i nordområdene. Erfaringsutveks-
ling og faglige diskusjoner mellom nordmenn og
kanadiere har resultert i at flere parter ønsker å
gjennomføre felles prosjekter i fremtiden.

På et uformelt møte etter seminaret med kana-
diske beredskapsmyndigheter ble det orientert om
Canadas analysesenter for erfaringslæring innenfor
beredskap. Mulighetene for samarbeide på dette
området og mulighetene for å utvikle et lignende
senter knyttet til hovedredningssentralene i Norge
ble diskutert.

Samtidig med besøket på Memorial University
pågikk det et industriseminar «Deep Water and
Harsh Environment» organisert av INTSOK. Dette
arrangementet var også en del av kronprinsparets
agenda, og på flere av mottakelsene/middagene
var delegater fra akademia, industri og offentlig
forvaltning samlet.

Det ble også gjennomført et møte på Statoils 
kontor i St. Johns der det ble gitt en orientering
om olje- og gassaktiviteten utenfor New Found-
land og Statoils vektlegging av sikkerhet og bered-
skap.

Bjørn Midthun holder innlegg under konferansen ved
Memorial University i St. Johns.

Tor Husjord og professor Odd Jarl Borch i St. Johns. 
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SARiNOR2
Som en naturlig forlengelse og videreføring av
SARiNOR har Maritimt Forum Nord tatt initiativet
til og etablert prosjektet SARiNOR2. Mens
SARiNOR forholder seg utelukkende til berging av
menneskeliv, skal SARiNOR2 fokusere på sikring av
miljøet og berging av verdier. 

Prosjektet har en ramme på 18 millioner kroner
hvorav 50 % er finansiert gjennom Utenriks-
departementets (UDs) Arktis 2030 program. De
resterende 50 % er i hovedsak finansiert av privat
kapital. 

SARiNOR2 skal sikre at de tiltak og anbefalinger
identifisert 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 rednings-
kjeden. Samlet vil SARiNOR og SARiNOR2 omfatte
alle sider av den beredskap som vil være nødvendig
for å håndtere en storulykke til havs i nord-
områdene.

Arbeidsmetodikken i SARiNOR2 fraviker en del 
fra hvordan SARiNOR ble gjennomført. Først og
fremst skal all relevant kunnskap opparbeidet 
gjennom SARiNOR tilpasses og overføres til
SARiNOR2. Videre skal partnerne bidra med en be-
tydelig egeninnsats i prosjektet (ca. 3 millioner
kroner). For å få en mest mulig effektiv utnyttelse
av egeninnsatsen er det satt opp klart definerte 
aktiviteter for hver av partnerne. Til slutt skal 
de kunnskapsgap som etter dette oppstår, kon-
kurranseutsettes i markedet. Figuren under viser
prinsippene i arbeidsmetodikken. 

I tillegg er det lagt ned et betydelig arbeid 
fra Maritimt Forum Nord med sikte på å etablere
politisk forankring for anbefalingene fra SARiNOR.
Svalbardmeldingen åpnet for en mulighet til 
å aktualisere funn og sikre drahjelp med imple-
menteringen. Maritimt Forum Nord la derfor – med
støtte fra våre samarbeidspartnere – ned mye
arbeid i en høringsuttalelse til Stortingets Utenriks-
og forsvarskomite i forbindelse med komiteens 
behandling av Svalbardmeldingen. Vi løftet her
frem 20 konkrete anbefalinger fra SARiNOR som
vil kreve politiske vedtak for å bli gjennomført. 
Videre er det satt i gang en aktivitet mot Arena
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Slepeøvelse. Foto: Espen Reite, Kystverket.

Kunnskapsmodell for SARiNOR2.
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Arktisk Maritim Klynge (AMK), som også er 
forankret i Maritimt Forum Nord. Vi ønsker en
sterkere knytning og samarbeid mellom disse 
prosjektene med tanke på å skape industriell inter-
esse for funn og anbefalinger som er framkommet
gjennom SARiNOR. AMK vil således brukes som et
verktøy for etablering av prosjekter for videreutvikling
av relevante funn og anbefalinger.

Partnere og økonomiske 
bidragsytere i SARiNOR2:
Utenriksdepartementet
ConocoPhillips
Den Norske Krigsforsikring
DNV GL
Eni Norge
HRS
Kystvakten
Kystverket
Lundin
Maritimt Forum Nord
NOFO
Fiskeri- og Havbruksnæringens 
Forskningsfond
Norges Rederiforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norske Shell
Norwegian Hull Club
Redningsselskapet 
Troms fylkeskommune

Search and rescue in 
Eastern Barents Sea (SEBS)
MFN har gjennom årene arbeidet med et prosjekt
for kartlegging av russisk kapasitet og planer
knyttet til SAR i det østlige Barentshavet.
Hensikten har vært å få en samlet oversikt over den
norske og russiske beredskapen i et havområde
som i fremtiden vil bli gjenstand for stor
petroleumsvirksomhet og økt maritim transport.
Prosjektet har vært finansiert av Barentss-
sekretariatet, og gjennomført i samarbeid med
Marintek og Akvaplan-Niva. 

I desember 2013 ble det i regi av prosjektet gjen-
nomført en workshop med russiske og norske 
beredskapsmyndigheter i Murmansk, og i april
2015 ble det i samarbeid med MARPART avholdt
en russisk-nordisk konferanse samme sted. 

Konferansen i april 2015 resulterte bl.a. i ut-
viklingen av et forprosjekt knyttet til beredskap
ved operasjoner i islagte farvann – Escape
Evacuation and Rescue in Ice Covered Waters, som
er gjennomført i 2016 som et samarbeid mellom
MARINTEK, Akvaplan-Niva og Gazprom VNIIGAZ. 
I 2016 har en også fortsatt arbeidet med kartlegg-
ing av russiske planer og kapasitet innenfor SAR
gjennom deltakelse på viktige russiske konferanser
knyttet til arktisk skipsfart, bl.a. Arctic Projects i
Arkhangelsk i oktober, og Arctic Shelf Development
i Murmansk i november. 
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Andre saker
I tillegg har man konsentrert arbeidet innenfor
følgende områder:
• Nasjonal Transportplan
• Profilering av det maritime miljø
• Faglig utvikling og nettverksbygging
• Næringspolitiske forhold
• Informasjonsarbeid / folkeopplysning om den

maritime næring
• Innovasjon

For MFN er det å drive folkeopplysning om den
maritime næring en viktig del av arbeidet. MFN har
etter beste evne søkt å påvirke næringspolitikken
slik at nærings- og miljøinteressene kan sam-
arbeide om de planlagte petroleumsaktivitetene
her i nord. 

Foto: Anna-Julia Granberg/Maritimt Forum

Foto: Anna-Julia Granberg/Maritimt Forum
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Planlagte aktiviteter for 2017
Arktis 2030 - Utlysning av midler
23. desember annonserte Utenriksdepartementet
en utlysning av midler over tilskuddsordningen
Arktis 2030. Her fremgår at prosjekter relatert til
hav prioriteres. Søknadsfrist er satt til 15. februar
2017. MFN vurderer å søke på disse midlene.  

Prioriterte saker for Maritimt Forum Nord er:
• Søk og redning i nordområdene / Utvikling av

SARINOR og SARiNOR2
• Utvikling av «Arktisk Maritim Klynge» – Arena
• 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

For å påvirke den politiske «dagsorden», er det
viktig at det drives kontinuerlig folkeopplysning
om den maritime næring. Næringen må synlig-
gjøres 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.



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 2016. 
Et betydelig dugnadsarbeid er utført gjennom året, både av styret, 

medlemmer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Narvik, 6. mars 2017
Styret i Maritimt Forum Nord SA

Styrets leder/signatur

Tor Husjord

Styremedlemmer/signatur

Tor S. Andersen                                    Rune Arnøy Sylvi Barman Jensen                          

                                                          

Jan Oddvar Olsen                               Anette Meidell Roald Isaksen

Johnny Hansen                                  Hilde Kjerstad Marius Ytterstad
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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:
1. Informasjonsoppdatering

– Bli jevnlig oppdatert via vårt nyhetsbrev
– Vår nyhetsoppdatering samler de siste maritime

nyheter fra alle landets aviser og medier

2. Bedriftsprofilering
– medlemmer presenteres og markedsføres 

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

nettverksmøter

3. Klyngens kanal til beslutningstakere
– Maritimt Forum har tett dialog med myndigheter,

politikere og styresmakter
– Maritimt Forum fronter fellesutfordringer 

på vegne av næringen

4. 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
– Maritimt Forum har tilgang og oversikt på 

oppdaterte kartlegginger, regelverk og 
faktagrunnlag om næringen.

6. Rekruttering av de beste hodene
– 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.

7. 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.

8. Internasjonalt fokus
– Maritimt Forum har fokus på EUs maritime politikk

9. Naturlig kontaktpunkt
– Maritimt Forum er et naturlig kontaktpunkt for

andre aktører som ønsker å samarbeide med
maritim næring; det være seg utdannings-
institusjoner, 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!

www.maritimt-forum.no
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1. JANUAR
Malta tar over EU-
formannskapet 

6.-7. FEBRUAR
Norsk Industri Offshore 
Strategikonferansen 2017

1. FEBRUAR
Søknadsstart for 
universitet og 
høyskoler

9.-12 MARS
Høyres landsmøte 

14. MARS
Manifests 
Årskonferanse 

16. MARS
Norsk Olje og Gass 
årskonferanse

11. MAI
Regjeringen: Revidert 
nasjonalbudsjett

9. MAI
Norsk Industri: 
Industrikonferansen

8.-12. MAI
LO-kongressen

4. MAI
Norges Bank: 
Rentebeslutning

13.-14. JUNI
LOs kommunalkonferanse 2017 

9.-11. JUNI
Færderseilasen

1. JUNI
Abelia Open 2017

2. JUNI
NAVs bedriftsundersøkelse

1. JULI
Estland overtar 
formannskapet i EU 

14. AUGUST
Global Outlook 2017

24. AUGUST
SSB: Arbeidskraftundersøkelsen  
2. kvartal 2017

BEGYNNELSEN AV OKTOBER
Begynnelsen av oktober: Åpning 
av stortinget og trontaledebatt

12. OKTOBER
Fremleggelse av statsbudsjett

7-8. NOVEMBER
Verftskonferansen, 
Ålesund

5.-6. DESEMBER
Uniokonferansen

11. SEPTEMBER
Stortingsvalg

14.-19. AUGUST 
Arendalsuka

5.7. MAI
FrPs landsmøte

15. APRIL
Søknadsfrist for  
høyere utdanning 

1-2. APRIL
(antatt) 
mellomoppgjøret 
LO-NHO

2. MARS
Temamøte: Det 
makroøkonomiske bildet, 
Maritimt Forum, Oslo

6. MARS
Unio: Inntektspolitisk 
konferanse

CA 13. MARS
Budsjettkonferanse

7.-8. FEBRUAR
Haugesundkonferansen 2017 – 
det maritime Norges møteplass 

7.-8. FEBRUAR
Lerchendalkonferansen 2017 
«Digital endringskraft»

14. FEBRUAR
SSB: Kvartalsvis nasjonalregnskap 4. Kvartal 2016 
Arbeidslivskonferanse 2015

9. JANUAR
Stortingets første 
møtedag

10. JANUAR
Mat og Landbruk

17.-18. JANUAR
Oljeindustripolitisk seminar, 
Sandefjordseminaret

11. JANUAR
Maritimt Forum 
presenterer TedX-talk 
«Ocean Space», Oslo

22.-27. JANUAR
Arctic Frontiers-
konferansen, Tromsø

24. JANUAR
Arctic Business 
Council, Tromsø

25. JANUAR
Spekter: 
Vinterkonferansen

26. JANUAR
SSB: AKU-
undersøkelsen,  
4. kvartal 2016

31. JANUAR
Norsk Industris 
konjunktur -
rapport

23.-25. JANUAR
ERFA-konferansen, 
NME 

5. JANUAR
NHOs årskonferanse 
«Made in Norway»

16. FEBRUAR
Sentralbanksjefens årstale 

16. MARS
Norges Bank: 
Rentebeslutning 
og pengepolitisk 
rapport 1/17

16.-19. MARS
SVs landsmøte

21.-22. MARS
NPF: Oil & 
Finance 2017

24.-26. MARS
Sp’s landsmøte

28. MARS
Rederiforbundets 
årskonferanse

30. MARS -2.APRIL
Venstres landsmøte 

15. APRIL
UiB: 
Christiekonferansen 

20.-23. APRIL
Arbeiderpartiets 
landsmøte 

25. APRIL
Eksportkreditt: 
Eksportkonferansen 2017

25.-28. APRIL
Arctic Shipping Forum, 
Helsinki 

27.-30. APRIL
Kristelig Folkepartis 
landsmøte 

15.-21. MAI
European Maritime 
Days

16. MAI
SSB: AKU 1. kvartal 2017

19.-21. MAI
MdGs landsmøte 

22. MAI
KS: Kommuneøkonomi- 
konferansen

22.-24. MAI
Oslo Freedom Forum

30.-2.JUNI 
Nor Shipping, 
Oslo22. JUNI

Norges Bank: Rentebeslutning  
og pengepolitisk rapport 2/17

16. JUNI
Stortinget behandler revidert 
budsjett

MEDIO AUGUST
Den andre budsjettkonferansen

12. SEPTEMBER
Åpning av FNs 72. 
Generalforsamling, FNs 
hovedkvarter (New York)

21. SEPTEMBER
Norges Bank: 
Rentebeslutning og 
pengepolitisk rapport 3/17

20.-1.10. OKTOBER
Forskningsrådet: Forskningsdagene
KS: Arbeidslivskonferansen 2017

23-24. OKTOBER
Transport og Logistikk konferansen

26. OKTOBER
Norges Bank: Rentebeslutning

MEDIO NOVEMBER
Zerokonferansen 2017

14. NOVEMBER
SSB: Arbeidskraftundersøkelsen 
3. kvartal 2017

INNEN 20. NOVEMBER
Finanskomiteen avgir sin innstilling

20-21. NOVEMBER
Norsk Industris IndustriFuturum 
konferanse, Gardermoen

10. DESEMBER
Fredsprisen deles ut

14. DESEMBER
Rentebeslutning og 
pengepolitisk rapport 4/17

MEDIO DESEMBER
Endelig budsjettvedtak  
i Stortinget

LISTE OVER VARSLEDE STORTINGS-
MELDINGER OG PROPOSISJONER
• Lovproposisjon om tilskuddsordning  

for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
• Kommuneproposisjonen for 2017
• Stortingsmelding om hav i utenriks-  

og utviklingspolitikken
• Stortingsmelding om reiseliv
• Stortingsmelding om industri
• Stortingsmelding om perspektiver  

for norsk økonomi

Maritimt Forum er en stiftelse som representerer hele den 
maritime næringen i Norge. Den maritime næringen gir 
arbeid til mer enn hundre tusen nordmenn over hele landet 
og er Norges nest største verdiskaper, etter olje og gass.

Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som har som hovedsak å fremme 
den maritime næringens interesser. Våre medlemmer kommer fra alle deler  
av den maritime næringen. Vår visjon er at Norge skal være det mest attraktive 
stedet å eie, drive og utvikle maritim virksomhet. Vi jobber med synliggjøring 
av næringen ovenfor beslutningstakere, ovenfor de som skal velge utdanning 
eller jobb og generelt i befolkningen. Vi jobber for rammevilkår og at maritim 
virksomhet skal stå høyt på den næringspolitiske agendaen, og fremmer 
synspunkter i møter med Stortinget, regjeringen og lokale myndigheter.  
Vi driver også rekrutteringsplattformen Maritim Karriere, der vi på nett,  
sosiale medier og i kampanjer viser frem de fantastiske mulighetene  
næringen kan gi til de som velger en maritim karrierevei. 

Den maritime næringen er høyteknologisk og en av våre sterkeste 
kunnskapsnæringer. Vi vinner konkurranser i et tøft globalt marked fordi  
vi er gode på innovasjon og kvalitet.  Næringen har en lang og stolt historie, 
og vi har bygget oss opp kunnskap gjennom mer enn 1000 år som i dag 
forvaltes av de 100 000 som har en jobb i næringen. Tilbake til samfunnet  
gir vi en verdiskaping på 190 milliarder. Havet har alltid sikret oss mat, 
inntekter og arbeid og lagt grunnlaget for den norske velferden. Det vil  
havet også gjøre i fremtiden.

Besøk våre nettsider på www.maritimt-forum.no der du kan lese mer  
om maritim verdiskaping og hva vi jobber med. 2017

Politisk kalender


