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Innledning 
Stavangerregionen har en sterk maritim klynge, som tiltrekker seg gode hoder og hender fra 

hele verden og er en helt nødvendig motor innen norsk økonomi som helhet. 

 

Den maritime næringen består av mange ulike bransjer, alt fra virksomheter som eier, 

opererer, designer, bygger, leverer utstyr og tjenester til alle typer skip og andre flytende 

enheter.  

I 2019 sysselsatte maritim næring i regionen 13 300 mennesker og omsatte for 67,1 milliarder 

kroner. Den samlede verdiskapingen var på 23,3 milliarder kroner, noe som gjør regionen til 

den tredje største maritime regionen målt i verdiskaping (kilde: Maritim verdiskapingsbok 2021, 

Menon Economics). 

 

Ved inngangen til 2020 hadde den norske maritime næringen igjen vind i seilene. Verdiskaping 

og sysselsetting steg i 2019 betraktelig for første gang siden offshorekrisen. For rederiene kom 

veksten i mange markeder, fra fraktefart til cruise, sjømat og offshore vind. I industrien var 

veksten primært drevet av økte inntekter fra leveranser til fiske og oppdrettsfartøy, cruise og 

ferger.  

 

2020 ble imidlertid ikke som ventet for den maritime næringen. Koronavirusutbruddet skapte 

både etterspørsels- og tilbudssideproblemer for store deler av næringen. Fra et år hvor 

veksten skulle fortsette, forandret 2020 seg til et år hvor et nytt fall startet. Verdiskapingen for 

næringen samlet falt med ni prosent i 2020 og sysselsettingen med seks prosent. Bak 

sysselsettingsfallet skjuler det seg potensielt en enda verre underliggende utvikling ettersom 

permitterte fortsatt regnes som sysselsatte. 

 

På tross av utsiktene for at verden igjen vil gå tilbake til normalen med fungerende vaksiner, 

står den norske maritime næringen fortsatt framfor svært utfordrende tider. Per januar 2021 

var det 204 skip og rigger i opplag. Dette overgår de høyeste opplagstallene under 

Offshorekrisen i 2016–2017. Det er også verdt å merke seg at samtlige segmenter oppgir å ha 

skip i opplag. Dette viser at nedtrekket i 2020 traff på tvers av segmentene (kilde: Norges 

Rederiforbunds konjunkturrapport 2021). 

 

Stiftelsesdato, visjon, verdier og kjerneområde 

Maritimt Forum for Stavangerregionen (tidligere Stavanger Offshore og Maritime Forum) ble 

stiftet 10. juni 1997. 

 

Visjon 

Maritimt Forum for Stavangerregionen skal være synlig, ha sterk påvirkning, samt være en 

relevant møteplass for den maritime verdikjeden i regionen 

 

Verdier 

Våre verdier utgjør ordet LOS. Vi skal vise retning og navigere trygt gjennom kjent og ukjent 

farvann. 

Lagspiller   Offensiv   Synlig 
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Kjerneområder 

1. Nettverk 

Vi skal være en relevant møteplass for våre medlemmer. 

2. Politisk påvirkning 

Vi skal påvirke politiske rammevilkår og arbeide for saker som er viktige for våre 

medlemmer. 

3. Rekruttering og omdømme 

Maritimt Forum for Stavangerregionen har som formål å øke rekrutteringen til 

næringen, samt øke kjennskap til og kunnskap om næringen generelt. 

 

Styresammensetning 

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 25. mai 2020: 

Leder: 

Steinar Madsen  Topeka/NorSea     Gjenvalg 2 år 

 

Styremedlemmer: 

Tor Øyvind Ask  Solvang ASA      Gjenvalg 2 år 

Rune Christensen  GMC Maritime AS     Ikke på valg 

Hans Petter Heggebø Blueday Technology AS    Ny 2 år 

Gry Berit Lundal  DNB       Ikke på valg 

Anne Jorunn Møkster  Simon Møkster Shipping AS    Ikke på valg 

Eirin Sund   LO i Rogaland      Gjenvalg 2 år 

Bjarte Taranger  Valaris       Gjenvalg 2 år 

Thor Thingbø   Sandnes Havn KF     Ikke på valg 

Varamedlemmer: 

Sigrun Sagedal  Projure Advokatfirma     Ny 2 år 

Olav Gustad   Valaris       Ny 2 år 

 

Følgende personer ble valgt til å sitte i valgkomiteen: 

Magne Grønnestad, leder MarLog AS 

Britta Lima Erga  Sparebank 1 SR-Bank ASA  

Ingunn Kalve   Subsea 7 

Styret har avholdt 6 styremøter og behandlet 37 saker. 

 

Administrasjon 

Administrasjonen består av daglig leder Fride Solbakken. 

Maritimt Forum for Stavangerregionen fungerer også som sekretariat for Stavanger 

Rederiforening.  
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Samarbeid 

Stavanger Rederiforening er en viktig samarbeidspartner både faglig og økonomisk. Et nært 

samarbeid om politiske saker, arrangementer, handlingsplaner og strategier bidrar til en 

samordning av aktiviteter knyttet til hele den maritime næringen i regionen. 

Norges Rederiforbund har vært og er en viktig støttespiller både faglig og økonomisk. 

Maritimt Forum sentralt er et viktig bindeledd mellom de regionale maritime foraene, og Norsk 

Industri, Kystrederiene, sjømannsorganisasjonene og Fellesforbundet. Maritimt Forum for 

Stavangerregionen har også et tett samarbeid med de regionale maritime fora. Samarbeidet 

består hovedsakelig av koordinering av det politiske arbeidet, samt medieutspill. 

Samarbeidet med våre medlemsbedrifter må også trekkes frem, flere deltar aktivt på 

medlemsmøter, rekrutteringsarrangementer og stiller seg til rådighet med kompetanse i ulike 

saker. 

Andre organisasjoner som er viktige samarbeidspartnere er Norwegian Energy Partners, 

Norsk Olje og Gass, Youngship Stavanger, Næringsforeningen i Stavangerregionen, NHO 

Logistikk og transport, Logistikkforeningen og ONS. 

Daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen er medlem av kommunikasjonskomiteen 

til ONS, samt programkomiteen for Sjølogistikkdagen og Logistikkdagen i Rogaland. Vi er også 

deltakere i Universitetet i Stavanger sitt Verdiskapingsforum - Samhandlingsgruppe for store 

prosjekter og klyngeutvikling. 

 

Medlemmer 

Maritimt Forum for Stavangerregionen hadde 28 stiftere ved opprettelsen 10.06.97. 

Per 31.12.20 har stiftelsen nærmere 90 medlemmer (dette inkluderer også medlemmer av 

Stavanger Rederiforening). 

 

Medlemsoversikt: 

4Service Offshore AS MarLog AS Sola kommune 

Advokatfirmaet Selmer Master Marine Solvang ASA 

Advokatfirmaet Thommesen Nes Global Talent Norge AS SpareBank 1 SR-Bank 

Altera Infrastruckture Noble Drilling Norway AS Statens kartverk, Divisjon Sjø 

Anlegg og Marine Service AS Nordea AS Stavanger kommune 

Aramark Norway Norled Stavanger Maritime Museum 

Archer Norge AS Norsk Offshore Catering AS Stavanger Offshore tekniske skole 

Atlas Cerno AS Norwegian Technology AS Stavangerregionen Havn IKS 

Awilco Drilling Norge AS NSG Maritime AS  Stena Drilling 

Blueday Technology Næringsforeningen i Stavangerregionen Subsea 7 Norway AS 

Blå Mediamentor AS O.H. Meling & Co. AS Tananger Offshore AS 

Bureau Veritas AS Optimarin AS Tidewater 

COSL Drilling Europe AS Polycrest AS Transocean Offshore North Sea Ltd NUF 

Det Stavangerske Dampskipsselskap Projure Advokatfirma DA Ugland Construction AS 

DNB Prosafe Universitetet i Stavanger 

DNV GL R. Stahl Tranberg AS Valaris 

Dolphin Drilling Randaberg kommune Vestteknikk AS 
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ESS Mobile Offshore Units AS Rogaland Fylkeskommune  
Fjord Line Safe Arctic Personlige medlemmer 

Gasum Saipem Drilling Norway    Ragnvald Albretsen 

GMC Maritime Sandnes havn KF    Toralf Ekrheim 

Havfram AS Sandnes kommune    Frode Jæger Folkestad 

Henriksen Oljetransport AS Seabrokers Chartering AS    Snorre Haukali 

Industri Energi Seadrill Europe Management AS    Steinar Madsen 

John Dahle Skipshandel AS Shipshave AS    David Ottesen 

Kolumbus Simon Møkster Shipping AS    Aage Seldal 

Kystrederiene Skagen Ship Consulting AS    Hjørdis Kluge Smedvig 

LO distriktskontor i Rogaland Skoleskipet GANN    Odd Torland 

Maersk Drilling Norge AS Sodexo Mobile Units  
 

 

Aktiviteter 2020 
Alle aktiviteter i 2020 er blitt påvirket av Covid-19 pandemien. Vi måtte dessverre avlyse alle 

fysiske møter, deriblant torskemiddagen, sommerturen og lutefiskmiddagen. I tillegg ble 

Sjølogistikk-konferansen og Logistikkdagen også utsatt. 

Selv om vi ikke kunne møtes fysisk har vi selv arrangert og i samarbeid med andre tilbudt flere 

digitale møter i året som har gått. 

Som tidligere nevnt samarbeider Maritim Forum for Stavangerregionen tett med Stavanger 

Rederiforening. Dette samarbeidet viser igjen på flere områder, både ved foredrag, 

rekrutteringstiltak, engasjement i næringspolitiske saker og mer. 

Medlemsmøter 
16. mars: 

Koronaviruset - Rettslige konsekvenser for virksomheter innenfor maritim næring, med 

Advokatfirmaet Selmer 

26. mars: 

Juridiske utfordringer i møte med koronasituasjonen med Advokatfirmaet Simonsen 

Vogt Wiig 

31. mars 

Covid-19: Strenge grenser til sjøs - problemstillinger knyttet til mannskapsskifte 

2. april: 

Alt vi lurer på... advokatene svarer med Projure 

11. mai: 

Maritim næring under koronakrise og oljeprisfall – med næringsminister Iselin Nybø  

15. mai: 

Maritim næring under koronakrise og oljeprisfall - med Sylvi Listhaug og Morten Ørsal 

Johansen (FrP)  

19. mai: 

Dr. Martin Stopford & Three Maritime Scenarios 
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25. mai:  

Faglig seminar og årsmøte i Stavanger Rederiforening og Maritimt Forum for 

Stavangerregionen. Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund 

holdt et innlegg om Covid-19 og hvordan pandemien påvirker maritim næring. 

3. september: 

Koronakrisens historiske paralleller, med prof. NHH Ola Grytten  

15. september: 

Lansering av markedsrapport offshore vind 2020 med Norwegian Energy Partners 

30. september: 

Presentasjon av Knutsen Group, med Synnøve Seglem og Jarle Østenstad  

19. oktober: 

Forslag til Statsbudsjett for 2021, med Kyrre Knudsen, SpareBank1 SR-Bank og Harald 

Solberg, Norges Rederiforbund 

22. oktober: 

China -Norway FPSO seminar med Royal Norwegian Consulate General Shanghai, 

Innovation Norway China og Norwegian Energy Partners 

28. oktober: 

Krisekommunikasjon i koronaens tid, med Maren Bækkelund Ellingsen i 

WergelandApenes 

5. november: 

DNV GL - Maritime Energy Transition Outlook 2050 

19. november: 

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide og Terje Aasland møter maritim næring  

25. november: 

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum møter maritim næring  

26. november: 

Cyberangrep- hvordan håndtere og forhindre angrep og innbrudd? 

11. desember: 

Sosialistisk Venstrepartis Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes møter maritim 

næring 

15. desember: 

Hva gjør GIEK for maritime leverandører? 

 

Rekrutteringsaktiviteter 

Offshore og Maritime Dager 17. - 18. november 

I 2020 deltok over 900 10. klassinger fra 26 ungdomsskoler på Offshore og Maritime 

Dager. Dette er rekord med tanke på deltakelse. 

På grunn av koronasituasjonen ble årets yrkesmesse arrangert digitalt. Vi arrangerte 4 

samlinger hver med en varighet på ca. 40 minutter der elevene fikk et innblikk i ulike 
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fagretninger en kan søke, litt om de ulike skolene og hverdagen til lærlinger og ansatte i 

maritim- og offshorenæringen.  

Offshore og Maritime Dager arrangeres i samarbeid mellom Maritimt Opplæringskontor, 

Opplæringskontoret for oljerelaterte fag, Norsk Olje og Gass, Stavanger offshore 

tekniske skole og Maritimt Forum for Stavangerregionen 

 

Synliggjøring og myndighetskontakt 

Politiske saker  

Maritimt forum for Stavangerregionen sin viktigste oppgave er å arbeide for å sikre hele 

maritim nærings rammebetingelser. Den norske maritime næringen er tett integrert, og det er 

viktig å bevare en komplett maritim klynge dersom Norge også i framtiden skal kunne være et 

globalt maritimt kunnskapsnav.  

Maritimt Forum for Stavangerregionen har, i samarbeid med Stavanger Rederiforening 

engasjert seg i ulike politiske saker i samarbeid med de andre regionale maritime foraene, 

Norges Rederiforbund og andre relevante organisasjoner.  

De næringspolitiske sakene som har vært på dagsorden i 2020 har i all hovedsak vært knyttet 

til tiltakspakker i tilknytning til koronapandemien. Vi har spilt inn tiltak for hele den maritime 

verdikjeden gjennom hele året og hatt mange formelle og uformelle møter med politikere. 

En annen sak vi har jobbet ekstra med i år er finansiering av Skoleskipet Gann og situasjonen 

for skoleskipene i Norge. 

 

Månedlig nyhetsbrev 

Maritimt Forum sender hver måned ut nyhetsbrev til våre medlemmer, samarbeidspartnere og 

lokale og nasjonale politikere. Målsettingen er å gi et innblikk i den maritime klyngen i 

Stavangerregionen. 

 

Økonomi 
Regnskapet pr. 31.12.20 viser driftsinntekter på kr. 1 368 200 og driftskostnader på  

kr. 1 220 656. Dette gir et driftsresultat på kr. 147 544. 

Årsresultatet er kr. 169 400. Sum gjeld og egenkapital utgjør kr. 3 184 663. Årsresultatet 

overføres til annen egenkapital. 

Styret har utarbeidet et forslag til budsjett for 2021 der inntekter og utgifter er grundig 

gjennomgått. Det er ingen målsetting å gå med overskudd for vår type organisasjon, men det 

er lagt opp til et begrenset overskudd slik at en er godt rustet til eventuelle svingninger i 

økonomien ved senere anledninger. 

 

Fortsatt drift 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til 

stede.  
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Kontingentstruktur Maritimt Forum for Stavangerregionen 

Omsetning     Kontingentbeløp (eks. mva) 

Over 50 millioner    kr. 20 000 

Mellom 10 millioner og 50 millioner  kr. 10 000 

Under 10 millioner    kr. 5 000 

Organisasjoner uten næringsvirksomhet kr. 5 000 

Utdanningsinstitusjoner og skoler  kr. 500 

Personlige medlemmer   kr. 1 000 

 

Revisjon og regnskap 

Revisor er KPMG. 

Regnskapsfører har vært Sum Regnskap AS. 

Styret har ikke mottatt honorar eller noen annen form for godtgjørelse.  

 

 

Likestilling 

Av 9 styremedlemmer er det 3 kvinner. Stiftelsen har en ansatt, som er kvinne. 

 

Stavanger, 17. mars 2021 

 

 

Steinar Madsen  Tor Øyvind Ask  Rune Christensen  

Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

Hans Petter Heggebø Gry Berit Lundal  Anne Jorunn Møkster  

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

Eirin Sund   Bjarte Taranger  Thor Thingbø 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

Fride Solbakken 

Daglig leder 
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