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FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST 

 
”Maritimt Forum Nordvest har som formål å styrke  

og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet.” 

 

. 

STYRET ETTER ÅRSMØTE 2020 

 

 
 Svein Leon Aure er styreleder for 2019-21.   

Han er adm. dir. i Sverre Farstad & co. 

 
 Styreleder Svein Leon Aure (19/21) - Farstad / Volstad Maritime 

 Vara: Peter Tennfjord   - Kvenna EMT  

Anette Bonnevie Wollebæk (19/21) - Kongsberg 

             Vara: Runar Haddal         - Kongsberg 

Annik Magerholm Fet (19/21)   - NTNU Ålesund  

Vara Alf Gunnar Furland   - Fagskolen i Ålesund 

 Jessica Gartner, (19/21)  - Rostein,  

 Vara Helge Ervik, Rostein  - Rostein 

 Arne Otto Rogne (20/22)            - Vard / Fellesforbundet 

Vara: Chris Remøy    - NITO 

             Tore Johan Øvstebø, (20/22)   - Ålesund kommune                 

Vara: Knut Erik Engh         - Ulstein kommune 

             Marthe Outzen (20/22)          - Brunvoll 

Vara Inge Johnny Hide    - Myklebust Verft 

 Trond A. Dyb (20/22)               - Sjøoffisersforbundet  

 Vara Ulf Brekke   - Maskinistforbundet  

 
 

STYREMØTER:  Det ble holdt 5 styremøter i 2020, ett fysisk og fire digitalt.   

25 saker ble behandlet. 
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NÆRINGSPOLITISKE SAKER 2020_____________________________ 
  

2020 ble et særdeles krevende år for store deler av den norske maritime klyngen, ikke minst i 

Møre og Romsdal. Spesielt offshoresegmentet og de store verftene, som også har vært gjennom 

en krevende omstilling etter oljekrisen i 2014, ble hardt rammet av pandemiutbruddet. 

Prognosene viste i april 2020 at nærmingen nasjonalt kunne miste over 20 000 arbeidsplasser 

frem mot utgangen av 2022, og nye prognoser fra august bekreftet de dystre utsiktene. Tallene for 

Møre og Romsdal er ikke bedre fordi flere offshorerederi og store verft er i vårt fylke. 

Med dette alvorlige bakteppet har Maritimt Forum sentralt fortløpende avlevert innspill til 

regjeringen og storting om det presserende behovet for omfattende og aktivitetsskapende 

krisetiltak, for å avhjelpe de mest kriseutsatte segmentene. Maritimt Forum Nordvest har vært 

jobbet tett med det sentrale leddet og kommet med innspill, vært diskusjonsparter og skrevet 

tekster om politikk. Vi har i tillegg hatt stor synlighet i media regionalt og kontakt med 

stortingspolitikere fra fylket samt sentrale fylkespolitikere. Samarbeidet med medlemmene våre, 

både bedrifter og organisasjonene på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, har vært rimelig 

god, men burde ideelt sett vært enda bedre. 

Maritimt Forum sentralt og i Nordvest har gjennomført et stort antall politiske møter, både med 

partigruppene på Stortinget, med regjeringen, departementene og med virkemiddelapparatet for å 

bygge opp forståelse for krisen, og for å få gjennomslag for behovet for myndighetstiltak. 

Innsatsen på forsommeren 

Da Norge og verden gikk i lockdown i mars, avtegnet det seg raskt et dystert bilde av utsiktene på 

kort og mellomlang sikt for verdiskapingen og sysselsettingen i klyngen. Maritimt Forum 

utformet et omfattende tiltaksnotat som ble avlevert myndighetene i begynnelsen av april. Dette 

notatet tok utgangspunkt i at tiltakene måtte: 

 ha størst mulig effekt innen kort tid, da helst innen 2021; 

 bidra til å bygge bro til fremtiden, og understøtte det grønne skiftet; 

 innenfor rammene utformes til å ha størst mulig norsk innhold; og 

 utformes slik at de styrket opp under et langsiktig eksportpotensial. 

Parallelt med dette arbeidet engasjerte vi Menon Economics til å utforme en kriserapport, som ble 

levert i slutten av april og som viste at pandemien i verste fall ville føre til en halvering av antall 

maritimt ansatte fra 2014 og til utgangen av 2022. Kriserapportens budskap fikk god omtale, både 

i riksmedia og lokalt langs kysten, ikke minst på Sunnmøre. 

Vi inviterte også flere ledende politikere til åpne nettmøter for våre medlemmer. Det ble i løpet 

av våren og forsommeren gjennomført slike møter med partiledere, Mørebenken og 

næringsminister Nybø. Rederiforbundet gjennomførte ett nettmøte med statsminister Solberg.  

Budsjettenigheten, juni 2020 

Regjeringens krisepakke ble gjennom budsjettenigheten med Fremskrittspartiet medio juni 

forsterket på mange vesentlige punkter. Blant annet kom vedtak om: 
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 Bygging av ett nytt forskningsfartøy 

 Låneordning for grønn flåtefornyelse og til forskning på grønn skipsfart 

 Forsterkning av ENOVA og Innovasjon Norge, bl.a. gjennom en kondemneringsordning 

for lasteskip 

 Midlertidig fjerning av taket i refusjonsordningen for sjøfolk på offshoreskip i 4. termin. 

 Utredning av midlertidig garantiordning gjennom GIEK 

Gjennom revidert nasjonalbudsjett og «fase tre»-proposisjonen (krisepakken) ble det avsatt til 

sammen 684 mill. kroner for perioden 2020-2024. Gjennom behandlingen i Stortinget ble det 

også vedtatt en omfattende oljeskattepakke, som hadde som delmål å bidra til økt maritim 

aktivitet. Det ble også kommunisert fra regjeringen at man ville komme tilbake til behovet for ev. 

flere tiltak i fm. statsbudsjettet for 2021. 

Samlet sett var ikke budsjettenigheten i juni tilstrekkelig for å lette på den alvorlige situasjonen 

for maritim industri. For Maritimt Forum var det viktig å få frem at en tiltakende pessimisme og 

sviktende etterspørsel i globale verdikjeder øker presset på landets nest største eksportnæring, og 

at det var behov for omfattende og aktivitetsskapende tiltak. Særlig viktig, mente vi, var å: 

 forsere bygging av statlige skip, 

 få på plass en offensiv vrakpantordning for utrangerte offshorefartøy, 

 en tilpasset kompensasjonsordning, 

 kortsiktige likviditetsfremmende tiltak 

 at permitteringslengden burde utvides til 52 uker 

 samt at ekstraordinære utgifter til smittevern og karantene måtte dekkes. 

Disse punktene ble dog behørig omtalt i Finanskomiteens innstilling, der flere av 

opposisjonspartiene tok til orde for sterkere tiltak i tråd med Maritimt Forums anbefalinger.  

Innsatsen på ettersommeren 

På ettersommeren offentliggjorde Maritimt Forum sin andre kriserapport, utarbeidet av Menon 

Economics, som forsterket krisebudskapet. Også denne rapporten fikk god medieomtale, og ble 

brukt av partigruppene på Stortinget i omtalen av behovet for maritime tiltak. Innsatsen fra 

Maritimt Forum ble innrettet mot statsbudsjettet, da i håp om at regjeringen ville foreslå flere 

aktivitetsskapende krisetiltak. 

Vi hadde lenge håp om at regjeringen også vil komme med en ny krisepakke, og da spesielt 

myntet mot verftene. Både Statsministeren og Finansministeren hadde på forsommeren antydet at 

dette kunne skje. Permitteringsordningen ble utvidet i september, som i seg selv var et viktig 

tiltak, men det kom ingen flere krisepakker denne høsten. 

Statsbudsjettet for 2021 

Regjeringens forslag til budsjett ble likeledes en stor skuffelse, da den ble fremlagt primo 

oktober. Foruten ingen konkrete aktivitetsskapende tiltak for 2021 ble det foreslått betydelige kutt 

og innskrenkninger i nettolønnsordningen. De fleste vurderte kuttforslaget som et 

forhandlingsutspill til de ventede forhandlingene med FrP, men det bidrog også til å skape stor og 

svært uheldig usikkerhet i den største krisen for maritim næring i moderne tid. 
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Maritimt Forum mobiliserte for å reversere kuttforslaget, og for å få gjennomslag for nye 

krisetiltak. Det ble gjennomført flere møter med partiene på Stortinget, og vi gjorde kjent våre 

standpunkt gjennom artikler og kronikker i media, På ny la vi ut kampanjevideoer på sosiale 

medier, og engasjerte ledende politikere i å uttale seg om behovet for en styrket nettolønns-

ordning. Både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Ap leder Jonas Gahr Støre, toppene i FrP og 

statsminister Erna Solberg (H) besøkte klyngen i Nordvest, i denne perioden. 

 

SP-leder Trygve Slagsvold-Vedum besøkte Vard Langsten og plassjef Ronny Langset i oktober 2020. 

Budsjettavtalen ble kjent primo desember, og FrP fikk gjennomslag for flere maritime tiltak: Det 

viktigste var at forslaget om kutt i nettolønn ikke bare ble reversert, men også forsterket med 300 

mill. kroner; ordningen for kondemnering av skip i nærskipsfarten ble utvidet til å omfatte 

offshoreskip; samt at vi også fikk en utvidelse av byggelånsordningen i GIEK. Vi gav honnør til 

FrP for viktige gjennomslag for den norske maritime klyngen. Det var en kjensgjerning at det var 

lite i budsjettforliket som kom de store nybyggingsverftene til gode. Likevel; budsjettforliket ble 

rimelig godt mottatt i de fleste rekker. 
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På tampen av året kom regjeringens stortingsmelding om maritim politikk, «Grønnere og 

smartere - Morgendagens maritime næring». Meldingen peker ut langsiktig kurs for den maritime 

politikken i lys av raskt endrede markeder, strengere utslippskrav, økt digitalisering og høyere 

kompetansekrav. Det var 16 år siden sist det kom en maritim stortingsmelding. Meldingen har 

høye og gode ambisjoner for fremtidens norske maritime klynge, og regjeringen sier at Norge 

skal forbli en verdensledende maritim nasjon. Derfor er dette en viktig melding. 

Hva har Maritimt Forum oppnådd i 2020? 

Koronapandemien har vært svært krevende for den norske maritime klyngen, og for mange av 

våre medlemmer. Men krisen har samtidig bidratt til å styrke Maritimt Forum Nordvest som 

organisasjon. Vi har fått en tydeligere stemme og blir oftere lyttet til av regionale politikere og 

våre stortingspolitikere. Vi har sammen med Maritimt Forum sentralt fått gjennomslag for en del 

forumets politikk. De maritime rammevilkårene har blitt bedret og krisetiltakene styrket, som 

direkte følge av innsatsen til Maritimt Forum. Men samtidig må vi erkjenne at vi ikke har nådd 

fram med våre budskap på alle områder. Spesielt de som har vært hardest rammet, 

offshorerederiene og de store nybyggingsverftene, har fått for liten politisk oppfølging hos 

sentrale beslutningstakere. 

Det maritime Norge er til dels fragmentert, der ulike interesseorganisasjoner har sine 

kjerneområder de kjemper for. Det samme gjelder til dels også regionalt i Møre og Romsdal. Vi 

har forsøkt å reise denne problemstillingen flere ganger uten å få gehør. 

Hva blir utfordringene videre? 

Vi har fått mye bra til i 2020, men det nye året byr på nye utfordringer, bl.a.: 

 2021 er et valgår, og vi vil rette innsatsen inn mot partienes landsmøter fra april, revidert 

nasjonalbudsjett (RNB) i mai og statsbudsjettet til høsten. Valgvinnerne av 

stortingsvalget i september vil utforme sin regjeringsplattform, da vil Maritimt Forum 

bidra med sine innspill. 

 Krisen er ikke over for store deler av næringen vår, men vi vil i budskapsplattformen 

legge mer vekt på fremtidige muligheter, da spesielt knyttet til havvind, grønn skipsfart, 

mat fra havet, mineraler og digitalisering av næringen. 

 Vi vil ha en betydelig innsats for å styrke opp om ambisjonene og målsettingene i den 

maritime stortingsmeldingen som ble lansert i desember, og jobbe med partiene på 

Stortinget frem mot stortingsbehandlingen av denne. 

 

Ved utgangen av 2020, er følgende saker de viktigste for Maritimt Forum Nordvest å jobbe for: 

 

- Bedre finansieringsordninger: Verftene har dårligere finansieringsordninger enn annen 

norsk eksportnæring. GIEK sine garantirammer kan og må økes fra 50 til 75%. 

- Ombygging til grønn skipsfart: Over 100 norske offshorefartøy kan bygges om til lav- og 

nullutslipp, noe som vil være positivt for miljøet, verftene og rederiene. 

- Resirkuleringsfond; Vi har foreslått at det etableres et resirkuleringsfond for 

offshorefartøy som vil bli maritim sirkulærøkonomi i praksis. 

- Nettolønnsordning: Makstaket i ordningen er nå fjernet som et koronatiltak, men over 

sommeren tas denne midlertidig ordningen bort. Vi mener det er for tidlig. vi ber om at 

tiltaket videreføres ut året. 

 



   7 

    

       
 

 

REKRUTTERING og KOMPETANSE  2019___________________ 
 
Ocean Talent Camp Møre (OTC) ble arrangert for sjuende og siste gang i 2019. 

Samarbeidsforum for rekruttering (bestående av Fagskolen i Ålesund, NTNU, Maritim forening 

Søre Sunnmøre/Mafoss, Maritimt Forum Nordvest, ÅKP, GCE Blue Maritime/ NCE Blue 

Legasea.) har vurdert i OTC som for omfattende og arbeidskrevende for arrangørene sett i forhold 

til utbytte. 

 

Film Campus Ålesund: Sammen med NTNU, Fagskolen, ÅKP, Mafoss og Blue Legasea er det 

utarbeidet en film om utdanning og yrke i havnæringene med fokus på Campus Ålesund. 

Målgruppen er elever i den videregående skolen.  

 

Havspeilet: Sammen med de tre opplæringskontorene for maritime, marine og tekniske fag har vi 

fått være med på å etablere en plattform for samarbeid om rekruttering som vi har kalt Havspeilet. 

Første tiltak var en direkte TV-sending på YouTube om utdanning og yrke i havnæringene. 40 

rådgivere i ungdomsskolen deltok. 

 

Rådgiversamlinger vurderes fortsatt som et positivt tiltak for rekruttering til våre næringer, men 

utover Havspeilets TV-sending ble det ikke arrangert slike samlinger under pandemien i 2020. 

 

Maritim Karriere er en felles portal informasjon til ungdom om utdanning og yrker i maritim 

næring. Portalen er et samarbeid mellom Norges Rederiforbund og Maritimt Forum. 

 

I MEDIA 

Maritimt Forum Nordvest har hatt en offensiv media strategi også i 2020. Vi har gjennom 

artikler, kronikker, leserinnlegg og TV-opptredener bidratt til å bygge mer forståelse for sterke 

maritime rammevilkår.  

Til de største regionavisene, nett.no og noen lokalaviser skrev Maritimt Forum Nordvest fire 

kronikker i 2020:  
 

- Hva vi forventer av den nye næringsministeren, januar  

- Maritim næring trenger motkonjunkturtiltak, sammen med NHO og LO i Møre og 

Romsdal (april) 

- Nå bygger det opp til storm – den perfekte storm, sammen med Maritimt Forum sentralt 

(august) 

- Det handler om å skape arbeidsplasser, sammen med NHO og LO i Møre og Romsdal 

(oktober) 
 

Maritimt Forum Nordvest ble omtalt om lag 250 ganger i media i Møre og Romsdal i 2020. Flest 

ganger i Sunnmørsposten med 88 ganger. 

 

BESØK 2020 

Antall besøk i 2020 var naturlig nok noe begrenset.  I januar fikk vi samferdselsminister Jon 

Georg Dale (Frp) på besøk til Fiskerstrand Verft samt en ferjetur sammen med folkene bak 

ferjeopprøret. Vi inviterte i januar fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap) til en maritim dag der vi 

besøkte Vard Søviknes, Optimar, Kongsberg, OSC og NMK. Også toppledelsen i LO var på 

besøk til maritim klynge i januar. Toppene i Fremskrittspartiet besøkte Hareid Group i august. 
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Maritimt Forum Nordvest fikk sammen med Ulstein Næringsforum besøk av næringsminister 

Iselin Nybø (V) til Ulsteinvik og Hareid i september. Jonas Gahr Støre var på besøk til Brunvoll i 

september. Og statsminister Erna Solberg (H) besøkte Vard Brattvaag og Kongsberg i november. 

 

 
Den maritime klyngen fikk besøk av toppene i Fremskrittspartiet høsten 2020, fra venstre: Gunvor Ulstein, 

Ulstein group, Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Siv Jensen. 

PROSJEKT___________________________________________________ 

FERJEAKSJONEN 

På grunnlag av fergeopprøret som startet på Midsund 2018, ble det i 2020 etablert en 

interesseorganisasjon under navnet Fergeaksjonen. Maritimt Forum Nordvest har vært med i 

etableringen av organisasjonen og er representert i styret fra årsskifte 2020/21. Ferjeopprøret førte 

i første omgang til at det ikke ble noen økning i ferjeprisene i 2020. På Stortinget er det nå 

enighet om en halvering av ferjeprisene over fire år- 

 

HAVKLYNGEN MØRE 

Et prosjektet som ble etablert av Maritimt Forum Nordvest i 2017. Hensikten var å samle 

havnæringene på Møre for å ta en posisjon som en sentral aktør i den nasjonale og globale  

havromsatsingen «alle» ser komme. Prosjektet ble overført til ÅKP/GCE i 2018 og ble lagt ned i 

2019.  

 

Det ble i 2020 forsøkt å få utarbeidet en rapport om havnæringene i Møre og Romsdal. MR Fylke 

var positive, men vi fikk ikke med en partner i tillegg som var nødvendig for å få budsjettet til å 

gå opp. Det er gjort noen sonderinger i 2020 for om mulig kunne dra i gang prosjektet igjen i 

2021. 

 



   9 

    

       
 

 

MØRE OCEAN LAB 

Runde Miljøsenter og NTNU Ålesund lanserte mot slutten av 2017 prosjektet Møre Ocean Lab, 

som skal bli et havlaboratorium for å få mer kunnskap om havet og for å teste marine og maritim 

teknologi. Maritimt Forum Nordvest sitter i prosjektgruppa for Møre Ocean Lab. 
 

Regjeringen har besluttet å realisere konseptet "Ocean Space Laboratories" for fornyelsen av 

laboratoriene i Trondheim pluss fullskalatesting av havinstallasjoner ved Ålesund, Hitra/Frøya og 

i Trondheimsfjorden. Regjeringen har bevilget 55 millioner kroner i oppstartmidler og de første 

nye anleggene kan stå klare i 2025. Møre Ocean Lab er nå en del av Ocean Space Laboratories. I 

2020 har fokus vært mest på bygging av betong på Tyholt I Trondheim. Forprosjektet av 

byggingen startet i 2020. 

 

ANNET            
 

Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn, Vigra AS ble etablert ved årsskiftet 2018/19. Formålet 

med selskapet er å styrke regionen gjennom å utvikle Ålesund lufthavn Vigra til beste for 

innbyggere og næringsliv. Selskapets fokusområder er styrking av rutetilbud med særskilt fokus 

på utenlandsruter, flyplass relatert infrastruktur og tilbringertjeneste. Selskapet skal være en 

pådriver for bærekraftig grønn transport. Tre styremøter i 2020. Ny daglig leder (Terje Devold) 

engasjert fra årsskifte 20/21. 

 

Arbeid for sjøbasert kollektivtransport i nye Ålesund kommune, samt Sula og Giske. Statens 

Vegvesen og fylkeskommunen er involvert som parter i samarbeidet. Maritimt Forum Nordvest 

er representert i en referansegruppen. Ett møte i 2020. 

 

Nettverksgruppa samferdsel Sunnmøre ble initiert av Mafoss i 2018. Næringsforeninger fra 

Ørsta, Volda, Vanylven, Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Ålesund og Haram samt  Våre Veger er 

med i nettverket. To møter i 2019. Hensikten er å koordinere arbeidet for veg, buss, ferger, 

hurtigbåt og fly. 

 

PET scanner til Ålesund Sykehus. Maritimt Forum Nordvest ble med på aksjonen «SPLEISE 

på PET-SKANNER til sykehuset i Ålesund» med kr. 10 000,-. PET/CT har blitt et stadig 

viktigere verktøy for å avklare kreftsykdom. Pasientene må reise ut av fylket for å få 

undersøkelsen.  
 

ARRANGEMENT          

 
Maritimt Forum Nordvest har ikke som en del av sin strategi å skape mange møteplasser for sine 

medlemmer. Til det er det har det vært flere enn nok møteplasser allerede i den maritime klynga i 

fylket, men under pandemien har mye vært annerledes og vi har arrangert flere webinar (se 

under). 

 

Fagseminar om maritim næring etter korona.  I forbindelse med Årsmøte 2020 ble det holdt et 

faglig webinar om næringen etter korona. 40 deltagere fikk høre interessante foredrag av 

Statssekretær Grunde Almeland (NFD) og adm. dir. Harald Solberg, Norges Rederiforbund. 
 
 

 

 

 



   10 

    

       
 

 

 

 

INFORMASJON OG NETTVERKSBYGGING___________________ 
 

.  

  
 

Ukens medlemsbedrift: Macgregor Norway, avdeling Triplex på Averøya, her ved direktør Tor Eide. 

 

Vårt ukentlige nyhetsbrev FREDAG LUNSJ går til 2000 personer i næringen samt aktuelle 

beslutningstakere. Brevet er med på å øke kunnskapen om aktørene og utfordringene i klyngen. 

Det er med på å foredle kunnskapsallmenningen. Nyhetsbrevet blir godt mottatt. Det kom ut hver 

fredag også i 2020. 

 
I spalten Ukens medlemsbedrift fikk vi i 2020 kun presentert Macgregor avd. Triplex 

 

Under pandemien utviklet webinar seg til å bli en effektiv kommunikasjonsform. Maritimt Forum 

hadde webinar med de flesgte politiske parti pluss næringsministeren og næringskomiteen. 

Maritimt Forum Nordvest arrangerte møter Høyre og Arbeiderpartiet, Mørebenken og 

næringskomiteen. Tema i alle møtene var den aktuelle situasjonen for næringen under pandemien. 

 

SAMARBEID_______________________________________________  
 
Maritimt Forum Nordvest har under pandemien jobbet tettere på det sentrale leddet i Maritimt 

Forum enn noen gang før med nesten daglig kontakt i perioder. 

 

Maritimt Forum Nordvest samarbeider med Mafoss, Møreforsking, Fagskolen i Ålesund, 

NTNU/Høgskolen i Ålesund, Norsk Forskningsråd, Fosnavåg Shippingklubb, Shippingklubben 

Ålesund, ÅKP/GCE Blue Maritime, NHO, LO, Opplæringskontoret for maritime fag, 
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Opplæringskontoret for tekniske fag, Marint Kompetansesenter, Ungt Entreprenørskap og 

næringsfora i Ålesund, Ulstein Molde, og Kristiansund. 
 

REPRESENTASJON             
 

Administrasjonen i Maritimt Forum Nordvest er styremedlem i Utviklingsforum for Ålesund 

Lufthavn Vigra AS samt styremedlem i Fergeaksjonen.  Vi er representert i styret for Hafast AS 

som vara.  
 

AKSJER             
 

Maritimt Forum Nordvest har aksjer i: 

- Ålesund Kunnskapspark AS til en verdi av kr. 101.500,-,  

- Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra As til en verdi av kr. 25 000,-.  

- Hafast AS til en verdi av kr. 20.000,- inkludert en emisjonen med samme beløp som ved 

etableringen, kr. 10 000,-. 

 

SPONSOR____________________________________________________ 
 

Både Sparebanken Møre og Sparebank1 Søre Sunnmøre har som i 2018 og 2019 sponset 

Maritimt Forum Nordvest med kr. 50 000,- hver. Begrunnelsen til begge er at vi er en tydelig og 

viktig stemme for næringen. Som gjenytelse fikk de bankene reklamere i 10 uker hver i Fredag 

Lunsj. 
 

MEDLEMMER_______________________________________________ 
 
Maritimt Forum Nordvest har pr 31.12.2020 155 medlemmer, ett medlem mer enn ved inngangen 

til året. Medlemmene er rederier, verft, skipstekniske konsulenter, skipsutstyrsbedrifter, andre 

maritimt relaterte bedrifter, finans- og forskningsselskap, arbeidstaker- og 

arbeidsgiverorganisasjoner, utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommune 

og andre organisasjoner som har maritim sektor som sin forretningsarena. Maritimt Forum 

Nordvest har også noen få enkeltpersoner som medlemmer. Stiftelsen har aldri hatt flere 

medlemmer. 

 

Nye medlemmene i 2020 er følgende fem: eSea Marine, Shock Partner, Point Offshore, Ocean 

Tec og Kvale. 

 

Vi mistet følgende medlemmer i 2020: Haram kommune, Midsund Bruk, J. Weiberg Gulliksen, 

Converto og Survitec. 

 

 

SEKRETARIAT_______________________________________________ 
 
Daglig leder er Arnfinn Ingjerd (66) i 100 % stilling.  

 

Maritimt Forum Nordvest er sekretariat for Midt-Norsk Rederiforening.  

 

Stiftelsen leier kontor hos i Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund tre dager i uken. De to 

andre dagene sitter daglig leder på hjemmekontor. 
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Regnskapet føres av Regnskapshjelp, som tidligere. Revisor er Dale Revisjon AS ved registrert 

revisor Erik Dale. 
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ØKONOMI________________________________________________ 
 
Regnskapet for 2020 viser følgende tall: 

 

Driftsinntekter:                        1 534 200,- 

 

Medlemskontingent    kr.     1 049 200,- 

Tilskudd fra Norges Rederiforbund    kr.        250 000,- 

Tilskudd fra Midt Norsk Rederiforening    kr.            50 000,- 

Tilskudd fra SNMK      kr.            85 000,- 

Sponsorstøtte     kr.     100 000,-   

 

Driftskostnader:                1 456 559,- 

 

Personalkostnader    kr.     1 113 381,- 

Annen driftskostnad    kr.         343 178,- 

 

Finansinntekter        kr.           2.052,- 

 

Årsresultat:                  kr         79.693,-. 

 

Egenkapital        kr.     1.159.883,-. 

 

 

 
MARITIMT FORUM – NASJONALT OG REGIONALT____________ 
 
Maritimt Forum Nordvest inngår i et nasjonalt nettverk av åtte regionale maritime fora med 

Maritimt Forum i Oslo som koordinator. Daglige ledere i de regionale fora samles 2-3 ganger i 

året om viktige tema og satsningsområdet og utveksler tanker og ideer i arbeidet for å styrke og 

videreutvikle det maritime miljøet nasjonalt og i regionene. Maritimt Forum er høringsinnstans i 

maritime saker.  

 

Styrken til Maritimt Forum er avhengig av et sterkt, offensivt og tydelig sentralt ledd. Dessuten er 

graden av lojal oppfølging regionalt viktig for den samlede styrken til Maritimt Forum. Med ny 

daglig leder i Maritimt Forum sentralt i 2019, samarbeider vi bedre enn noen gang og har samlet 

blitt betydelig sterkere som organisasjon. Maritimt Forum har fått en stemme som politiske 

myndigheter i større grad lytter til. 
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ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG YTRE MILJØ_____________ 
 
Stiftelsen har 1 - en - ansatt. Arbeidsmiljøet vurderes som uproblematisk. Stiftelsen har en 

ansettelses- og lønnspolitikk som ikke diskrimiterer mellom kjønnene. Stiftelsens virksomhet 

forurenser ikke det ytre miljø. 

 

 

FORTSATT DRIFT____________________________ _____________ 
 

Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. 

 

 

 

Ålesund, 08.06.2021 

 
 

………………………………… 

Svein Leon Aure 

styreleder 

 

 

  …………………………            ..…………………….               ……………….... 

    Jessica Gartner                              Trond A. Dyb                             Tore Johan Øvstebø 

 

 

  …………………………             . …………………...               ………………………. 

     Marthe Outzen     Annik Magerholm Fet              Arne Otto Rogne              

 

   

    ……………………… 

   Anette   B. Wollebæk                        

                                                       ……………………….. 

                                  Arnfinn Ingjerd 

                                                                                                         Daglig leder  

 

  

 

 


