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Norsk økonomi rammes i betydelig grad av fallende
oljepriser. 25 % av statsinntektene, 50 % av eks-
porten og 90 % av investeringene i næringslivet er
knyttet til aktivitetene på norsk sokkel. Omslaget
kom raskere og traff hardere enn hva mange 
forventet.

Hvor store konsekvensene blir, vil avhenge av hvor
mye prisene faller og hvor lenge de blir værende
på lave nivåer. For oss her i nord kan dette ramme
aktivitetene i Barentsregionen og i nordområdene
for øvrig. Oljealderen i nord kan bli utsatt, eller i
verste fall avblåst. Å produsere olje på 2000 meters
dyp, i klimatiske utsatte strøk, vil neppe fremstå
som konkurransedyktig i forhold til produksjon i
andre geografiske områder.

For første gang i historien har Statoil suspendert
rigger på kontrakt. Samtidig meldes det om
permitteringer av ansatte i offshore-rederiene.
Noen av våre medlemmer vil bli rammet av
situasjonen. Disse står overfor store utfordringer 
i tiden fremover.
Det er i slike tider styrken i det norske maritime
fellesskapet må synliggjøres.

Refusjonsordningen for norske sjøfolk har vært et
gjennomgangstema gjennom mange år. For første
gang på 8 år ble det i høstens statsbudsjett foretatt
justeringer i refusjonsordningen for norske sjøfolk.
Kronebeløpet er beskjedent, men det politiske
signalet er viktig.

Regjeringens maritime strategi er annonsert
fremlagt til våren. Strategien skal utgjøre en helhet-
lig politikk for vekst og verdiskaping i maritim
næring. Ut fra de rådende forhold, globalt og 
nasjonalt, vil det være viktig at hensynet til for-
utsigbare og konkurransemessige rammebeting-
elser ivaretas. 

Nordområdene inngår som en viktig del av den
maritime strategi. Maritimt Forum Nord ble i høst
anmodet av Nærings- og Fiskeridepartementet om
å bistå med å få til et høringsmøte om nord-
områdene. Møtet som ble avholdt i Tromsø den
27. november, ble ledet av næringsminister Monika
Mæland. Vi utpekte kvalifiserte aktører fra hele
landet. Disse ga sine innspill under møtet.
Nærings- og fiskeridepartementet har i ettertid 
uttrykt tilfredshet med vårt bidrag til arrangementet. 

Noen betraktninger v/daglig leder

Foto: Mæland.
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Den maritime næringen har gjennom de siste 150
årene, vært en stor og viktig næring for Norge. Vi
er nå i ferd med å revurdere vår oppfatning 
av hva den maritime næring representerer. I den
senere tid har vi sett at olje- og gassnæringen har
smeltet sammen med maritim næring. Resultatet
er en «petromaritim næring». Skillelinjene mellom
disse 2 næringene blir stadig svakere. Likeså ser vi
stadig flere fellesnevnere mellom de overfor
nevnte 2 næringer, og den havgående fiskeflåte,
brønnbåter, oppdrett industrien og leverandør-
industrien til fiskeri. Resultat blir at vi i fremtiden
må tenke en helhetlig maritim industri. Vi vil sann-

synligvis oppleve at flere aktører vil veksle mellom
nevnte markedssegmenter i sine aktiviteter. 
Omstillingsevne og kompetanse kan bli sentrale
begreper i tiden fremover.

De samlede maritime fora er derfor, etter 
undertegnedes oppfatning, særdeles godt egnet
til å ivareta fellesinteressene for den fremtidige
maritime klynge i Norge.

Tor Husjord
Daglig leder 
Maritimt Forum Nord SA

Vårt formål og visjon

Formålet til MFN er: 
• Å styrke, fremme og videreutvikle de 

– Maritime næringer og deres mulighet til å
drive konkurransedyktig maritim virksomhet,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

• Bidra til: 
– Å videreutvikle norsk maritim kompetanse og
kvalitet, med sikte på økte leveranser og mer
eksport av maritime varer og tjenester

– Økt samarbeid mellom organisasjoner og 
bedrifter innen norsk eksportrettet næringsliv

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

Visjonen vår er at Norge skal være det mest 
attraktive stedet i EØS-området å drive, eie og 
utvikle maritim virksomhet. 

For å nå dette målet driver vi:
• Folkeopplysning og informasjonsarbeid for 

å synliggjøre næringen
• Politisk påvirkning av næringspolitiske 

fellesinteresser
• Styrking av samarbeidet og dynamikken 

i den maritime klyngen
• Rekruttering av kompetanse til næringen

Maritimt Forum Nord SA (MFN) 
er ett av 9 regionale maritime fora lokalisert i Norge
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Virksomhet, lokalisering og styre
Maritimt Forum Nord SA har gjennom sitt 16.
driftsår fulgt opp påbegynte prosjekter, og arbeidet
målrettet mot sine definerte mål i hele regionen.
MFN sitt geografiske arbeidsområde er primært
Nord-Norge, men når det gjelder rekruttering og
utdanning er MFN ansvarlig for de 4 nordligste
fylkene.

Maritimt Forum sentralt ble etablert som en 
stiftelse i 1990, der omkring 220 maritime bedrifter
og organisasjoner var medlemmer. Nasjonalt samler
Maritimt Forum i dag over 700 bedrifter og 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 årsmøtet
enstemmig å omgjøre stiftelsen til en forening. I
ekstraordinært medlemsmøte i foreningen MFN
den 20. september 2011, ble det besluttet å endre 
organisasjonsform til et samvirkeforetak. Den 
29. oktober 2013 ble Maritimt Forum Nord SA 
registrert (MFN).

Årsberetningen omfatter i vesentlig grad all virk-
somhet som har blitt utøvd av MFN gjennom året.
Samvirkeforetakets forretningsadresse er i Narvik.

Styret har i 2014 bestått av:
Styrets medlemmer Varamedlemmer
Tor Husjord, leder Ole Kolstad
Brita Christiansen Trond A. Christiansen
Rune Arnøy Ingvar Mathisen
Oddvar Rundereim Vigdis Hokland
Jan Oddvar Olsen Snorre Braaten
Johnny Hansen Øystein Jensen
Odd Jarl Borch Roald Isaksen
Anette Meidell Østen Mortvedt
Halvar Pettersen John Evensen
Tor S. Andersen Svein H. Løkken
Hilde K. Kjerstad Arne Markussen
Geir Lundberg Tor Are Vaskim

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

Årsberetning 2014
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Administrasjon
MFN har 2 heltidsansatte og 1 deltidsansatt.  I juni
2013 ble det etablert et avdelingskontor v/Nord-
områdesenteret i Bodø, med Ole Kolstad som av-
delingsleder.

I september 2014 ble avdelingskontoret flyttet 
fra Nordområdesenteret til Ocean Industri House
Bodø, Tolder Holmers vei 4, 8003 Bodø.

Økonomiske forhold
Årets drift viser et resultat på kr 952.584. Finans-
postene utgjør kr 16.778 netto, hvoretter års-
resultatet fremkommer med et overskudd på 
kr 935.806. Årsresultatet overføres til annen
egenkapital.

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og 
årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne
forutsetning.

For øvrig vises til vedlagte årsregnskap m/noter. 

Utvikling i resultat og stilling
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en 
tilfredsstillende beskrivelse av samvirkeforetakets
resultat for 2014 og økonomiske stilling ved 
årsskiftet.

Arbeidsmiljø og likestilling
Samvirkeforetaket har hatt 2 (3) ansatte i 2014.
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 handlings-
plan for MFN. I styremøte avholdt desember 2014,
ba styret administrasjonen utarbeide ny strategi og
handlingsplan fram mot 2020.
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1. Rekrutteringskampanjen
«Ocean Talent Camp» (OTC)

OTC Nordland ble arrangert 28. og 29. oktober på
Bodin vgs og maritime fagskole. 35 utstillere og
godt over 2000 besøkende deltok. 

Ocean Talent Camp er et forholdsvis nytt konsept
med utspring fra Nor-Shipping, hvor de havbaserte
næringene promoterer seg under samme paraply,
Ocean Industries; offshore energi, maritimt/shipp-
ing og sjømat. OTC har tidligere vært arrangert i
Oslo, Ålesund og på Bygdøy. Dette er første gang
OTC er arrangert i Nord-Norge.

Foreløpige tilbakemeldinger fra bedriftene som
deltok er meget gode. Det påpekes at konseptet
Ocean Talent Camp fungerer meget godt, hoved-
sakelig fordi dette er en annerledes rekrutterings-
messe. De besøkende har forberedt seg, og det
legges opp til en dialog mellom bedrift og elev.
Videre ser næringene nytten av å profilere seg
sammen som havbaserte virksomheter. Målgruppen
vil ikke være aktuell som arbeidstaker i disse
næringene før om 8-10 år. Men det pekes på at det
er viktig å allerede nå gjøre denne aldersgruppen
oppmerksom på de karrieremuligheter som finnes
i nærheten av deres oppvekststed.

Utvalgte deltakende bedrifter/organisasjoner:
Torghatten, Troms Offshore, Westcon Helgeland,
UiN, Norsk Industri, DNV-GL, Norges Rederi-
forbund, Barents Watch, Marine Harvest, Havfisk.

Utvalgte deltakende skoler: Hadsel vgs, Bodin vgs,
Bodø vgs, Fauske vgs, Hunstad U., Brønnøysund
vgs, Inndyr skole, Svolvær U., Lofoten maritime
skole, Rønvik U., Bodøsjøen U.

Arrangementet fikk støtte fra: Nordland fylkeskom-
mune, Arktisk Maritim Klynge, Bodø Havn, Stift-
elsen Norsk Maritim Kompetanse og Nor-Shipping.
Norsk Industri Maritimt og NCE Aquaculture var
samarbeidspartnere, i tillegg til utdanningsinstitu-
sjonene i Maritim Campus Nord (UiN, Bodin vgs og
maritime fagskole og Lofoten Maritime Fagskole). 
MFN vurderer arrangementet som en suksess og
vil se på muligheten for å gjenta arrangementet i
2016. Dette avhenger av finansiering og interesse
fra næringen.

2. Kadettordningen 
og opplæringsplasser

Kadettbasen som ble startet i 2010 har svart til for-
ventningene. 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 har 477 fått kadettplass 
Dette er 35 flere enn i fjor på samme tid. 116
studenter er imidlertid fortsatt uten plass. Års-
aken til at dette tallet er så høyt i år, er at det var
60 flere studenter som fullførte utdanningen. 
Antall opplæringsplasser på lokale ferjer og
hurtigbåter er kraftig redusert. Årsaken er at
fylkene, som har overtatt anbudsordningene,
ikke stiller krav om opplæringsstillinger når ferje-
og hurtigbåttrafikken legges ut på anbud, selv
om fartøyene tilfredsstiller kravene til slike opp-
læringsplasser. Som en konsekvens av dette
legger ikke rederiene inn opplæringsstillinger i
sine anbud. Dersom denne praksisen fortsetter,
vil vi få mangel på kvalifiserte sjøfolk som kan 
bemanne ferjene og hurtigbåtene. Dette vil
videre medføre svekket regularitet og innstilte
ruter i berørte samband. MFN har derfor 
tilskrevet de 3 nordligst fylkeskommuner med
anmodning om at fylkene snarest mulig endrer
sin praksis slik at det i anbudsrundene legges inn
krav om opplæringsplasser. 

28. november ble det avholdt et møte i Tromsø.
Her deltok fylkesordfører i Finnmark, fylkesråds-
leder i Nordland, administrerende direktør i Norges
Rederiforbund og daglig leder i Maritimt Forum
Nord. Problemstillingen ble grundig diskutert.
Fylkesrådslederne signaliserte en betydelig mer
aktiv rolle med sikte på å få etablert opplærings-
plasser ved tildeling av konsesjoner.

Likeså vil NR og MFN søke å påvirke myndighetene
slik at fartøyenes kravspesifikasjoner for opplæring
endres, slik at flere opplæringsstillinger kan etab-
leres. Dagens ordning er i mange sammenhenger
urimelig i forhold til målsettingen.

Næringen v/opplæringskontorene for maritime fag
har utvikle et web basert administrasjons- og opp-
læringsprogram for kadetter. Programmet som har

Aktiviteter
Gjennom året har MFN rettet et spesielt fokus mot følgende saker:
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fått navnet «WEBCADET» er tatt i bruk i løpet av
året, og vil etter hvert overta funksjonen til kadett-
basen.

Tilgangen på kadettplasser er en utfordring både
nasjonalt og i region nord. MFN har lenge arbeidet
for å få saken på dagsordenen, ikke minst i de
nordnorske fylkeskommunene. Etter initiativ fra
MFN og Maritimt Campus Nord-partnerskapet har
Universitetet i Nordland utarbeidet et notat som
beskriver situasjonen nasjonalt og i nord. MFN
planlegger et seminar i samarbeid med Maritimt
Campus Nord og Opplæringskontoret for Maritime
Fag Nord i mars 2015. Her skal en belyse
situasjonen og foreslå løsninger. Seminaret vil bli
avholdt på Leknes i Lofoten.

3. Maritimt utdannings-
samarbeid 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 (Stø kurs). 20 % av landets
sjømannsstand kommer fra region nord, som der-
for utgjør en viktig rekrutteringsarena.

I 2008 inngikk MFN en samarbeidsavtale med de
4 nordligste fylkeskommunene (maritim utdanning
i videregående skoler og tekniske fagskoler) og
Universitetet i Tromsø og senere Universitetet i
Nordland på den ene siden, og MFN, Opplærings-
kontoret For Maritime Fag-Nord, og Opplærings-
kontoret for Forsvaret´s avdeling Andøya, på den
andre siden. Samarbeidsavtalen ligger på våre
nettsider: www.maritimt-forum.no. 
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På grunn av positive erfaringer med samarbeidet,
ble avtalen i februar måned 2012 utvidet ved at
Bodin vgs. og maritime fagskole, Tromsø maritime
skole, Universitet i Nordland og Universitet i
Tromsø også etablerte samarbeid om sertifikat-
utdanning og maritim lederutdanning. Denne har
som mål å videreutvikle studietilbudene innenfor
de maritime fagområdene, og fagtilbud med
relevans for den maritime næringen ved alle
nevnte utdanningsenheter. Det er et mål at det skal
utvikles tilbud til beste for næringsutvikling og
kompetansebygging i Nord-Norge. Det skal ut-
vikles 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 og 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,
leverte sin innstilling i desember 2011. Basert på
nevnte innstilling, vedtok Universitetet i Nordland
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 UIN å øke studentinntaket fra 25 til 38
studenter. Studentene startet på studiet i august
måned 2012.

Ca. 30 % av de som tar maritim sertifikatutdanning,
tar også videre utdanning i høyskole eller uni-
versitetsmiljøer. I Nord-Norge var dette tallet bare
12 % i 2012. Det økte til 18 % og 23 % i hhv 2013
og 2014.

Et av satsingsområdene til MFN er derfor å sikre
gjennomgående kvalitet fra laveste til høyeste nivå
i utdanningsmønstret.

Et viktig tiltak som vil bidra til å sikre kvaliteten i
sertifikatutdanningen og som vil resultere i at flere
tar høyere maritim utdanning i nord, er etab-
leringen av «Bodø Maritime Campus». 

I 2012 signerte Universitetet i Nordland, Bodin
videregående skole og maritime fagskole og Nord-

land fylkeskommune en avtale om etablering og
utvikling av «Bodø Maritime Campus». Nordland
fylkeskommune bevilget kr 2.900.000 til formålet
frem mot 2015. Grunnlaget for denne etableringen
er bl.a. at Bodin videregående skole og maritime
fagskole ligger lokalisert like ved universitetet, og
at man fra og med høsten 2012 startet et nært
samarbeid om:

• Utvikling av fag, kurs- og studietilbud på fagskole
og bachelornivå

• Undervisning og bruk av utstyr
• Utveksling av undervisningspersonell
• Kompetanseutvikling fagpersonell
• Utveksling av informasjon
• Felles markedsføring

Som et resultat av dette partnerskapet, ble det
høsten 2013 startet et bachelorstudium i «nautikk
og maritim økonomi og ledelse» ved Handelshøg-
skolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Det har
vært meget god søkning til dette studiet. Studiet
gir utdanning fram til høyeste sertifikat D1
Sjøkaptein. I dette studiet legges det opp til et
gjennomgående løp med aktiv oppfølging i
kadettperioden. For å få et tett samspill mellom
formell utdanning og praksisopplæring, er det 
ønskelig med «traineeavtaler» mellom utdannings-
institusjon og rederi. 

Samarbeidet i Nordland har vært ytterligere 
formalisert gjennom etablering av partnerskapet
Maritimt Campus Nord, der Universitetet i 
Nordland, Lofoten Maritime Fagskole og Bodin
Maritime Fagskole gjennom forpliktende avtaler
bygger opp felles undervisningsinfrastruktur. 
Gjennom en bevilgning på 10 millioner kroner 
fra DA-midlene i Nordland bygges nå felles
simulator og lab-fasiliteter for undervisning, 
øving og FoU innenfor sikkerhet og beredskap.

Høsten 2014 vedtok IMO Polarkoden som gir nye
krav til kompetanse for sjøfarende i polare 
områder. Regjeringen understreket i Nordområde-
rapporten «Nordkloden» at det var behov for
klargjøring av kompetansekrav og koordinering av
utdanningstilbudet på området. Etter initiativ fra
MFN arbeides det nå med et samarbeidsprosjekt
mellom Universitetet i Nordland og UiT Det 
Arktiske Universitet, for å utrede det framtidige 
behovet for maritim kompetanse i polare områder.
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4. Verdiskapning innenfor 
maritim sektor i nord

Maritim næring i nord har lange tradisjoner,
spesielt knyttet til kystransport av personer og
gods, fiskeri og fangst. Som maritim region er vi
fortsatt liten sammenlignet med andre maritime
regioner. Maritim næring står for en verdiskapning
på 7(6,7) % av næringslivets verdiskapning i nord,
sammenlignet med 11 % nasjonalt. Veksten i
næringen har vært positiv det siste året målt i om-
setning, verdiskapning og sysselsetting. Næringen
omsatte for 15,4 milliarder kroner i 2013, en økning
fra 14,3 milliarder året før, og sysselsetter ca. 7 700
personer.

Rederiene dominerer den maritime virksomhet 
i nord, og står bak 65 % av verdiskapningen i
regionen. Denne gruppen er dominert av nær-
skipsfartsrederiene, med Hurtigruten som en
dominerende aktør. Øvrige deltagere i denne
gruppen er BTN SJØ, Torghatten og Boreal. 

Vi ser også en tendens til økt offshore aktivitet i
landsdelen. Troms Offshore er et selskap som
eier/drifter 11 skip. Selskapet eies av amerikanske
«Tidewater», som er verdens største offshore-
rederi. I tillegg nevnes Chriship AS med sete på

Sortland og Nor Supply Offshore AS med sete i
Bodø. Samlet driver disse 8 offshore fartøy. Ett av
landets største offshore rederier er i ferd med å
etablere et datterselskap i Hammerfest.

Nest største maritime gruppe er tjenester som
domineres av havne-  og logistikkselskap som
Polarbase, Norbase og Helgelandsbase.  I tillegg
har regionen større havnevirksomhet knyttet til 
industri og gruvedrift som LKAB i Narvik, Rana 
Industriterminal, Mosjøen Industriterminal, Syd-
varanger AS m.fl.

Lønnsomheten i bedriftene i den maritime klyngen
i nord har vært lav, men har gjennom året vist en
bedring i forhold til forutgående år.

Verftsindustrien har god lønnsomhet. Dette gjelder
også tradisjonelt fiske og havbruk.

Aktiviteter knyttet til fiskeri og havbruk blir en
stadig mer naturlig del av den maritime klyngen i
nord. Teknisk avanserte havgående fiskefartøy og
brønnbåter, samt deler av leverandørindustrien til
havbruk, er naturlige samarbeidspartnere og
medlemmer til MFN.
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Havbruksnæringen er en betydelig drivkraft i 
flåtefornyelsen langs kysten. Gjennom 2014 er
flåte-tilveksten 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.

MFN har tatt aktive grep for å øke verdi-
skapingen i nord ved bl.a. etableringen av 
Arktisk Maritim Klynge (AMK) – SE PKT. 8.3.

Det er også foretatt en kartlegging av alle
kategorier maritime aktiviteter innenfor alle byer
og tettsteder i de 3 nordligste fylkene. Etter dette
kan vi trygt hevde at MFN har god oversikt over
den maritime næringen i nord. En slik status er
viktig for å bidra til videreutvikling av næringen. 

Forventningene i nord preges av ønske om økte
investeringer, økte aktiviteter og oppmerksomhet.
Aktivitetene i Barentshavet og Norskehavet er av
en slik karakter at man kan se ringvirkninger på
land. Trafikk gjennom Nordøstpassasjen kan også
utløse ringvirkninger. Den maritime næring, både
nasjonalt og i nord, er den som har størst utviklings-
potensiale i forbindelse med petroleumsaktivitetene
i nord. MFN mener at landsdelen fortsatt ikke får
en rimelig andel av de store verdiskapninger som
skjer innenfor petroleumsindustrien i nord. Dette
har sammenheng med manglende kapital, eier-
skap, kompetanse og maritim infrastruktur i lands-
delen. Landsdelen er i stor grad «filialisert», med
den følge at eierskap og beslutninger fattes uten-
for regionen. 

Fall i oljeprisene kan bidra til at spørsmålet om en
konsekvensutredning av LOVE får ny aktualitet.
Produksjonskostnader ved en eventuell utvinning
av olje/gass i LOVE hevdes å være betydelig lavere
enn for eksempel i Barentshavet.

EN av utfordringene for oss i nord er å få bedrifter
til å investere og etablere seg i landsdelen, for 
derigjennom å bidra til nordnorsk verdiskapning og
sysselsetting. For å lykkes med dette må sam-
arbeidet og samhandlingen mellom næringsliv, 
politiske miljøer og utdanningsinstitusjoner styrkes.
Nordnorske aktører og et samlet Nord-Norge kan
derfor i stor grad selv bidra til å lykkes. Mot slutten
av årets ser vi klare tegn på nedgangstider for 
offshore, olje og gassindustrien. En naturlig følge
av dette blir nedtrapping av aktivitetsnivå og færre 
sysselsatte.

5.Maritim21 / Marut 
(maritim utvikling)

Implementering av Maritim21-strategien innebærer
et tett samarbeid med de politiske miljøer og virke-
middelapparatet, de maritime høyskoler og uni-
versiteter, og spesielt de eksisterende maritime
organisasjoner og fora. Maritimt Forum Nord
spiller, og vil fortsatt spille, en sentral rolle for inn-
satsområdet «Maritim transport og operasjon i
Nordområdene». 

Maritim21-prosessen var delaktig i unnfangelse og
realisering av SARiNOR, og har under året 2014
vært en aktiv medspiller i gjennomføringen av pro-
sjektet.

6.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 vektlagt samarbeid mellom flere aktører
som kan gi synergieffekt og bedre grunnlag for
kunnskapsbasert verdiskaping, samt hvordan en
kan styrke forskningsinstitusjonene i nord som en
sentral del av det regionale innovasjonssystemet.

1. desember 2012 forelå den første FoU-planen for
maritim sektor i nord. Professor Odd Jarl Borch
v/Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nord-
land, ledet arbeidet. I tillegg deltok representanter
fra UIT, Høgskolen i Finnmark og Norut Narvik. 

Planen som var tenkt å fungere som et fundament
for initiering og utvikling av FoU-allianser og ut-
vikling av prosjektkonsepter mellom bedrifter og
forskningsmiljø, har fullt ut svart til forventningene.
Oppfølgingen av denne har vært særlig god innen-
for området sikkerhet og beredskap i nord-
områdene, samt offshore-rettede prosjekter.

Mye har imidlertid skjedd de siste to årene i den
maritime næringen i nord. Det har også vært
behov for å gjøre en mer grundig næringsanalyse
som fundament for FoU-planen. I 2014 ga MFN
Handelshøgskolen i Bodø ved Universitetet i 
Nordland i oppdrag å revidere FoU-planen. Dette
ble gjort med basis i en gjennomgang av FoU- 
aktiviteten på nasjonalt nivå, og en spørreskjema-
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undersøkelse til de samme bedriftene som deltok
i undersøkelsene i forrige runde. Det ble her lagt
vekt på å få frem hvor aktiv bedriftene er ift. å drive
egne FoU-prosjekter, bygge nettverk og ha sam-
spill med forskningsinstitusjonene. Videre har en
sett nærmere på det arbeidet som har funnet sted
de siste to årene, både når det gjelder 
bedriftenes innovasjonssatsing, nettverksbygging
og FoU-satsing i universitetene. Det er også gitt en
mer dyptgående analyse av de ulike deler av den
maritime næringen i Nord-Norge og deres ut-
viklingspotensiale.

7. Nærskipsfarten / vridning 
av last fra vei til sjø

Gjennom flere år har det vært en politisk uttalt
målsetting at man skulle forsøke å vri lastestrømmen
fra land til sjø (og bane) ut fra miljømessige hensyn.
En samlet maritim næring har forsøkt å etterleve
dette. MFN erfarer fortsatt et betydelig gap 
mellom de uttalte politiske målsettinger og po-
litikernes vilje og evne til å etterleve egne lovnader.
Forrige regjering skisserte følgende initiativ: 

1. 3 milliarder kroner i tiltak for å styrke 
sjøtransporten.

2. Endring av Los-forskriftene (endret i positiv
retning, men fortsatt gjenstår mye).

3. Godsanalyser (er under arbeid). 
4. Incentivordning for sjøtransport (foreslått, 

men den nye regjeringen er skeptisk til dette
og usikker på innretningen).

Imidlertid, hovedutfordringen er fortsatt at avgifts-
strukturen må endres og likestilles med veitrans-
porten. Under dagens ordning dekker sjøtransporten
egne kostnader fullt ut, mens veitransporten kun
dekker halvparten av sine samfunnskostnader,
ifølge Transportøkonomisk Institutt.

Målsettingen om å overføre gods fra vei til sjø 
fortsetter under den nye regjeringen. Det gjenstår
å se om denne vil vise større gjennomføringsevne
enn sin forgjenger. For å nå målene er det et sett
av definerte virkemidler som må implementeres. Vi
oppfatter at myndighetene har «satt rett kurs»,
hvor mulighetene til å nå våre målsettinger er for-
sterket. Imidlertid ser vi fortsatt klare tendenser til
at lastestrømmen fortsatt øker på vårt allerede
hard belastede veinett. Resultatet er dårligere
miljø og flere ulykker med bla tap av menneskeliv.
Man kan derfor fortsatt trygt si: «Mens gresset
gror, så dør kua». 

8. Nordområdene
Norge har som nasjon gjennom generasjoner, vært
interessert i de arktiske områdene. Skiftende regje-
ringer har gjennom de siste årene presentert sine
nordområdestrategier. Nåværende regjeringsstrategi
er presentert gjennom strategidokumentet «Nord-
kloden». Her fremgår blant annet at Nordområdene
er Norges viktigste utenrikspolitiske interesse-
område. MFN synes regjeringens strategi er god
på de fleste områder. Imidlertid mener vi at
strategien mangler en klar ambisjon og konkret
innhold for næringslivet på flere områder.

Miljø og sikkerhet må holde høy standard ved 
operasjoner i nord. Norsk maritim kompetanse er 
i verdensklasse når det gjelder kompliserte 
operasjoner og oppgaver i krevende omgivelser.
For maritim næring inngår god sikkerhet og bered-
skap som en klar forutsetning for god verdiskap-
ing.

Nye perspektiver og nye utfordringer i nord
Etter å ha vært gjennom flere år med en relativt
forutsigbar utvikling i nordområdene, er flere
hendelser i løpet av 2014 i ferd med å skape nye
forutsetninger for norsk maritim næring i nord. De
største konsekvenser følger av den geopolitiske
spenning mellom Russland og Vesten, med sterke
begrensninger på operativ næringsmessig sam-
arbeid, spesielt innen olje og gass. Men også
senere tids utvikling knyttet til norsk sokkel i
Barentshavet, nye retningslinjer for maritim virk-
somhet i de arktiske områder og utviklingen i
Longyearbyen, vil kunne få stor betydning for
hvordan ulike sider av den maritime næring posi-
sjonerer seg for fremtiden. 

Forbudet mot at vestlige selskap kan delta i 
olje- og gassutviklingen i de arktiske områder i
Russland, har fått umiddelbare konsekvenser for
den norske deltagelsen i Rosnefts pågående 
letevirksomhet i Karahavet. Etter et betydelig 
oljefunn i den første brønnen (Universitetskaya), er
det stor sannsynlighet for at Karahavet sammen
med Yamal blir det fremtidige satsingsområdet i
nord for de russiske oljeselskaper. Den store norske
deltagelsen i denne letebrønnen (rigg og 12 skip)
viser til fulle at Russland ikke har den nødvendige
offshorekompetanse for de arktiske forhold, og at
norsk kompetanse er ledende. Den store utford-
ringen blir derfor hvordan en fra norsk side skal
vedlikeholde og videreutvikle dette konkurranse-
fortrinn til situasjonen endrer seg mot at normale 
samarbeidsrelasjoner med Russland kan etableres. 
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I løpet av året har norske myndigheter gjennom
Petroleumstilsynet klarlagt hvilke tekniske og ope-
rative krav som skal gjelde i de mest utsatte delene
av Barentshavet. Dette vil med stor sannsynlighet
få betydelige konsekvenser for utbygging og drift
av feltene nord for «Johan Castberg» (Hoop-
området), mens feltene lenger sør (bla. Gotha og
Alta) i liten grad vil bli berørt. Med siste tids 
oljeprisfall er det skapt økt usikkerhet i forhold til
om olje- og gassressursene i Barentshavet vil bli 
økonomisk lønnsomme å ta ut. Denne situasjonen
kan åpne for store muligheter for den norske
petromaritme næring. Vår teknologi og kom-
petanse er verdensledende og «matcher» på
mange områder de krav og operative utfordringer
som her foreligger. Herigjennom kan norske
aktører komme langt frem i å forberede seg på økt
aktivitet ved eventuell igangsettelse og utvikling
av nye felt i omtalte områder.

Den geopolitiske situasjonen har ført til at EU
ønsker å redusere sin avhengighet til russisk gass.
Et av tiltakene som er lansert, er å styrke Norges
rolle som gassleverandør frem til fornybare kilder
kan «overta».  Skal dette målet realiseres må gass-
ressursene i Barentshavet utnyttes på en helt anen
måte enn i dag. En eksportledning med stor
kapasitet koplet til dagens «gassnett» i Nordsjøen
kan være ett alternativ. Dette vil kunne gi en økt
interesse for Barentshavet på tross av de negative
utsagn som har fulgt av oljeprisnedgangen. 

Når det gjelder den mer allmenne skipstrafikk i de
arktiske farvann, vil denne blant annet preges av
økt turisttrafikk. Dersom utbyggingen av Yamal-
LNG kommer i gang, vil dette utløse store og
meget krevende transporter gjennom Barents-
havet. Slike transporter vil sannsynligvis også å
kunne gi betydelige ringvirkninger for nordnorske
havner. Senere tids utvikling viser at det er grunn
til å redusere forventningene til stor gjennomgangs
trafikk i den russiske delen av Nordøstpassasjen.
Trafikken over Polhavet vil neppe bli av vesentlig
kommersiell interesse før isforholdene tillater seil-
ing i internasjonalt farvann over lengre perioder.
Derfor bør en nå rette fokus mot Longyearbyen
som et naturlig knutepunkt for denne trafikken. 

Det synes nå klart at norsk kulldrift på Svalbard
nærmer seg slutten. Longyearbyens videre 
utvikling vil derfor måtte baseres på et bredere
spekter av virksomheter. Ikke noe annet sted i Ark-
tis er så lett tilgjengelig som Longyearbyen, som
blant annet representerer et velfungerende
bysamfunn. I tråd med norsk Svalbard-politikk bør
denne lokaliseringen søkes utnyttet til blant annet
økt logistikkvirksomhet. Dette fra både nasjonale
og internasjonale aktører med interesser i arktiske
områder. En naturlig målsetting vil være at det til-
rettelegges for maritim infrastruktur for et bredest
mulig aktivitetsnivå. Herunder bør også en interna-
sjonal plattform for overvåkning, søk og redning i
Arktis etableres.



14 Årsmelding 2014 |  Maritimt Forum Nord SA

Sett i en større sammenheng bør den petromaritime
næring utgjøre en sentral hjørnestein i en fremtidig
norsk «Arktisk Strategiplan». I en slik strategisk
plan bør en kombinere Norges næringspolitiske-
og geopolitiske interesser i nord.

8.1 Forstudie - maritime handels-
knutepunkt i Nordområdene

Maritimt Forum Nord gjennomførte to forstudier
(ett i 2012 og ett i år) knyttet til muligheter for 
utvikling av nordnorske stamnetthavner til å bli
internasjonale maritime handelsknutepunkt. Vi har
her vurdert dagens og morgendagens varestrøm
gjennom Barentshavet og Den nordlige sjørute, i
form av bl.a. råvarer, bearbeidede metaller, in-
dustrielle produkter og konsumvarer, opp mot
kapasitet, strategier og utviklingsplaner i Nord-
Norge og Nordvest Russland.  

Et hovedprosjekt, hvor vi ønsker å kjøre en 
prosess med relevante og interesserte aktører i
Norge og Russland med mulig deltakelse fra andre
europeiske land, er nå under forberedelse. Gjen-
nom denne prosessen vil en både forankre pro-
sjekteierskap i næringslivet og på myndighetsnivå,
samt utvikle en mer konkret plan for organisering
og konseptualisering.

En realisering av prosjektet vil forutsette solid russ-
iske støtte til en forretningsidé hvor en bygger opp
et maritimt logistikksenter for bl.a. russisk nærings-
liv utenfor Russland. Så langt er det betydelig 
interesse for prosjektet i Russland. 

Forstudiene er gjennomført i samarbeid med
Barentssekretariatet og Akvaplan-Niva AS.

8.2 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 som er finansiert av Barentssekretariatet,
gjennomføres i samarbeid med Marintek og
Akvaplan-Niva. I desember ble det gjennomført et
vellykket arbeidsmøte i Murmansk, med deltakelse
fra Hovedredningssentralen i Bodø, Kystverket og
en rekke russiske organisasjoner innenfor bered-
skap. Dette vil bl.a. følges opp med vurdering av
samarbeidstiltak knyttet til opplæring, øvelse og

kapasitetsbygging, samt en tettere kobling av de
russiske aktørene som deltar i SEBS opp mot
SARINOR. En vil også gjennomføre en større felles-
konferanse i Murmansk våren 2015, hvor også 
nasjonalt/føderalt nivå inviteres sammen med bl.a.
Forsknings-institusjoner og målgruppene for be-
redskap: rederier, oljeselskap og fiskeriaktører.

Det vil også bli arbeidet tett opp mot prosjektet
MARPART i regi av Nordområdesenteret ved
Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nord-
land. I dette prosjektet skal en se nærmere på det
operative samarbeidet mellom aktørene i det
maritime beredskapsapparatet i nordområdene.
Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet
og Nordland fylkeskommune og vil komplettere
SARINOR når det gjelder å trekke inn samarbeids-
partnere i alle våre naboland, Russland, Island og
Grønland, og å se på beredskap også knyttet til
forurensing, havari/brann og terror. Maritimt
Forum Nord er representert i en bredt sammensatt
rådgivningsgruppe for prosjektet. 

8.3 Arktisk Maritim Klynge (AMK)
Etter et grundig forarbeid, som bl.a. ble støttet
økonomisk av Utenriksdepartementet, ble søknad
om opptak i Arenaprogrammet levert i mars
måned 2013. Innovasjon Norge i Nordland fylke i
Bodø bidro med kostnadsdekning i prosessen frem
mot innlevering av søknaden. 7. juni 2013 mottok
MFN beskjed om at søknaden var innvilget, og at
AMK var tatt opp i Arenaprogrammet. 

Klyngen bestod opprinnelig av 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
industrielle miljø i Norge knyttet til arktiske utford-
ringer.

Pr utgangen av 2014 har antallet partnere økt 
til 40, og består i dag av 9 rederier, 5 verft, 
17 tjeneste- og utstyrsleverandører, 5 kunnskaps-
aktører og 4 samarbeidspartnere. 

Høsten 2014 overtok Transportutvikling AS 
prosjektledelsen for AMK. Prosjektledelsen er den
viktigste funksjonen for å lykkes med å nå prosjek-
tets målsetting.
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Nåværende styre ble valgt den 9. juli 2014. Styret
består av 5 styremedlemmer med 3 varamedlemmer.
I styret deltar i tillegg representanter fra Innovasjon
Norge, Forskningsrådet og MFN som observatører
med tale og forslagsrett. 

MFN står som eier av prosjektet.

Pr. 31.12.2014 er følgende konkrete prosjekter i
igangsatt i regi av AMK: 

1. Økt skipsvedlikehold i nord 
(Ballstad Slip, Skarvik og Troms Offshore)

2. Transport av ferske fiskeprodukter med båt
(Barents Marine, DNV-GL og 
Harstad Elektro AS)

3. Prosjekt- og kompetansedatabase 
(KUPA, AMK partnere)

4. Analyse/kontakt med relevante miljøer 
(Universitetet i Tromsø, Høyskolen i Narvik,
Norut og Universitetet i Nordland)

5. Nettverksbygging mot Murmansk Oblast
(Transportutvikling, SeaWorks, Tschudi)

6. Transport av fisk og gods 
(NSK Ship Design og Chriship)

7. Vedlikehold av LNG maskineri og tilhørende
systemer i nordlige farvann (Ballstad Slip,
Polarkonsult, Torghatten Nord)

8. Energieffektiv navigering i is-dekkede farvann
(Norut Narvik, Polarkonsult, Troms Offshore)

Med unntak av et prosjekt, er samtlige prosjekter
avsluttet med godt resultat. Det siste prosjektet
gjennomføres i løpet av våren 2015.

8.4 Strengthening the knowledge
dimension in maritime industry

MFN fikk høsten 2012 tilsagn om økonomisk støtte
på kr 1.985.000 fra Utenriksdepartementet. For-
målet var å utrede, samt fremme forslag til tiltak
for å styrke ringvirkningene fra petroleumsvirk-
somheten til Nord-Norge, – både i form av varig
sysselsetting og verdiskaping. 

Viktige forhold som skulle ivaretas var:
• Styrking av ingeniørkompetanse
• Styrking av maritim utdanning
• Styrking av maritim infrastruktur
• Rekrutteringsarbeid 
Prosjektet som løp over 2 år ble ferdig stillet i
november 2014, hvoretter sluttrapport ble sendt
Utenriksdepartementet.

Som en del av nevnte arbeid er følgende rapporter
utarbeidet:

1. Verftsindustrien og deler av mekanisk virk-
somhet i Nord- Norge. 
Se: http://maritimt-forum.no/nord-norge/verfts-
industrien-nord-norge

2. Maritim utdanning for sjøbaserte yrker, hvor
man tok en grundig gjennomgang av tilbudet
for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og
offiserer i norsk videregående opplæring, 
fagskoler og høgskoler/universitet 
Se: http://maritimt-forum.no/blog/rapport-om-
maritim-utdanning-sjobaserte-yrker-levert-til-
regjeringen/

3. Forsknings og utviklingsplan for Maritim næring
i nord. Første versjon av planen var ferdig
høsten 2012, mens revidert utgave ble ferdigs-
tilt i august 2014.
Se: http://maritimt-forum.no/nord-norge/ny-
forsknings-og-utviklingsplan-maritim-naering-
nord/

8.5 Cold Tech
MFN deltar i ColdTech prosjektet «Sustainable
Cold Climate Technology» som Norut Narvik leder.
Prosjektet omhandler is-mekanikk og is-krefter,
atmosfærisk og sjøsprøyt ising, teknologi anvendt
i områder med kaldt klima og snø- og vinddrift.
Det er i prosjektet gjennomført flere forskningstokt
med «KV Svalbard» – sist vinteren 2013. I ColdTech
har man utført is-målinger på første års skrugarder
og samlet inn større mengder data, samt gjen-
nomført is-kollisjonstester med skipet. I tillegg 
er det gjennomført målinger av energieffektiv 
navigasjon i is. 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 hadde opprinnelig en varighet på 
5 år (2009-2014), med mulighet for forlengelse i
ytterligere 3 år. Høsten 2014 ble det klart at 
prosjektet fikk forlenget støtte fra forskningsrådet
fram til 2017. Hovedtemaene i prosjektet vil være
de samme, men innholdet endres noe. Prosjektet
vil videreføres i 5 arbeidspakker, – se figur under.
Den største endringen er knyttet til at det innføres
en egen arbeidspakke som skal omhandle utdann-
ing. Denne erstatter en tidligere arbeidspakke som
omhandlet implementering av teknologisk forsk-
ning sett fra et samfunnsfaglig ståsted. ColdTech
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vil i den kommende perioden ha et høyere fokus
på innovasjon, dvs at alle arbeidspakker vil 
tilrettelegge for, og fokusere 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. Blant disse finner man et
internasjonalt nettverk som arbeider under tittelen
OpSIce (the International network on Safe and
Environmental Operations in Seasonally Sea Ice-
Covered Waters). Nettverkets målsetting er å pro-
motere utvikling av internasjonale, industrirelevante
FoU-prosjekter. OpSIce er støttet av UD under
Barents 2020-programmet, og første workshop ble
arrangert i mai 2014. Workshopen samlet 14
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 spin-offprosjekter; deltak-
else i et 2-årig JIP (Joint Industry Project) gjennom
International Association of Oil and Gas Producers,

deltakelse i et 8-årig SFI-prosjekt  «Centre for In-
tegrated Remote Sensing and Forecasting for
Arctic Operations (CIRFA)» ledet av Universitetet i
Tromsø, og til slutt finansiering av et 4-årig
Petromaks2 forskningsprosjekt ledet av Norut
Narvik.  
Totalt sett viser dette hvordan MFN bidrar til å 
utvikle og opprettholde et bærekraftig FoU-miljø i
Nord-Norge gjennom sin deltakelse i ColdTech.

8.6 Arctic Business
Arctic Business 2014 ble arrangert 8.-10. oktober i
Bodø. Vel 140 deltakere fra tunge næringslivs-
aktører med interesse for Arktis og Nordområdene
deltok. 

Hensikten med AB er å etablere en næringslivs-
arena for toppledere og strategiske beslutnings-
takere med interesse for forretningsutvikling i nord.
Norges Rederiforbund er initiativtaker og eier av
konseptet, og har sammen med sponsorene DNV-
GL, Statoil og Kongsberg etablert Arctic Business
2014 og Arctic Business Council (ABC). Først-
nevnte er en konferanse og møteplass for nærings-

Foto: Denise Sudom, National Research Council Canada
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livet. Det er forholdsvis høy deltakeravgift, hvilket
gjør at kun de med stor interesse for tema-
tikken/nettverket deltar. Maritimt Forum Nord har
i denne saken vært en av rederiforbundets
nærmeste samarbeidspartnere for tilrettelegging,
forankring og oppbygging. 

ABC er et næringslivsråd ”by invitation only” hvor
CEO deltar. ABC som møteplass ble holdt første
gang i Bodø nå i høst, og rådet skal møtes neste
gang under Nor-Shipping sommeren 2015. Tor
Husjord fra Maritimt Forum Nord deltar. Norges
Rederiforbund har dialog med World Economic
Forum om nærmere samarbeid.

Det skal opprettes et Arctic Business Sekretariat 
i Bodø. Sekretariatet skal jobbe permanent med
Arctic Business som konsept. Maritimt Forum Nord
vil spille en sentral rolle i oppbyggingen av dette
og i det videre arbeidet med Arctic Business.

Arctic Business vs Arctic Economic Council. 
Samtidig som Norges Rederiforbund tar initiativ til
Arctic Business, etablerer Arctic Council sitt Arctic
Economic Council. Fra Norge deltar her Norsk olje
og gass, NHO Reiseliv og nettopp Norges Rederi-
forbund.  Konseptet skiller seg fra Arctic Business
på flere måter. Det er myndighetsstyrt og det er
tungt representert med deltakere fra organisa-
sjonslivet. Arctic Business som konsept distanserer
seg fra dette, og ønsker først og fremst å være en

arena og møteplass for business av business. Da
må den enkelte næringsaktør delta på eget ini-
tiativ. 

Maritimt Forum Nord vurderer Arctic Business som
en strategisk viktig møteplass for forretnings-
utvikling i nord. Vi har fått meget gode tilbake-
meldinger fra deltakerne, og har således også fått
flere nye innmeldinger i MFN som følge av vår jobb
med dette konseptet.

8.7 BarentsWatch (BW)
BarentsWatch skal være et helhetlig overvåkings-
og informasjonssystem for store deler av verdens
nordlige havområder. Prosjektet er organisert
under Kystverket, og skal være et redskap for
regjeringen til å samle, utvikle og dele kunnskap
om hav og kyst. Hensikten er å gjøre relevant 
informasjon og tjenester lettere tilgjengelig for
myndigheter, beslutningstakere og allmenne
brukere. Dette skal både forenkle tilgang til og
sikre utveksling av offentlig informasjon.
Frem til 2017 prioriteres tjenester som effektivi-
serer operasjonell innsats. I dette ligger å bygge
opp en infrastruktur for sikrere samhandling 
mellom operative etater.

En åpen del av BarentsWatch skal være en 
informasjonsportal som er tilgjengelig for alle.
Denne ble lansert i 2012 og blir utviklet trinnvis.

BarentsWatch skal organisere og 
gjøre tilgjengelig data, informasjon og
kunnskap fra et trettitalls ulike statlige
etater og forskningsinstitusjoner.
BarentsWatch er et helhetlig system 
for å samle og dele informasjon, 
og for å overvåke de norske hav- og
polare områdene, og understøtte 
våre interesser i nordområdene.
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BarentsWatch er en arena 
for samarbeid, faglig utvikling 
og informasjonsdeling. 
Kjernevirksomheten er å utvikle 
infrastruktur, nettverk mellom etatene,
samhandlingstjenester og 
informasjonstjenester.

Portalen inneholder blant annet informasjon om
temaer som klima og miljø, marine ressurser, olje
og gass, sjøtransport og havrett. I tillegg finnes det
her karttjenester, havneoversikt og nyheter fra
rundt 25 samarbeidspartnere.

Et eget brukerpanel deltar i utviklingen av
portalen. I dette arbeidet deltar MFN v/Tor 
Husjord, på vegne av Norges Rederiforbund. 

8.8 Environmental Waste Management
(EWMA)

EWMA er et tverrfaglig forsknings- og utdannings-
prosjekt ledet av UIT. Prosjektet som startet opp i
2010 har en økonomisk ramme på ca. kr 67 mill.
over en periode på 5 år. ENI Norge støtter 
prosjektet med kr 20 mill., og fra Forskningsrådet
er det gitt en bevilgning på ca. kr 47 mill.

Hovedmålet er å utvikle en kompetansegruppe
innen avfallsbehandling i petroleum- og shipping-
bransjen. Gjennom forskning og undervisning skal
EWMA bygge ny kunnskap om hvordan avfall fra
denne industrien kan behandles på en mer bære-
kraftig måte i polare strøk.

Prosjektet ble opprinnelig satt sammen av 8
arbeidspakker, og er tilkoplet flere temakurs ved
UIT. Dette med vekt på forskning og utdanning
innen arktisk marin biologi og økotoksikologi
relevant for EWMA`s målsetting. I 2012 ansatte
prosjektet en professor som skal kvalitetssikre den
faglige delen av aktiviteten, og engasjerte, med
mobiliseringsmidler fra VRI (NFR), en representant
fra petroleumsnæringen for å utvikle næringslivs-
tilpassede studier. 

I 2012 gikk ENI Norge inn med nye midler i EWMA
for å gjennomføre en studie av historisk utslipp av
«borekaks» i Barentshavet (BARCUT). Dette er et
forsknings- og overvåkningsprosjekt som i første
omgang skal gå frem til februar 2018.

I 2013 ble det igangsatt en midtveisevaluering av
styret og den nye lederen. Begrunnelsen for dette
var at man ønsket en gjennomgang av arbeidet så
langt, for derigjennom å stake ut veien videre.
Evalueringen som bygget på styrets og en ekstern
konsulent resulterte i en rekke merknader. 

Blant disse var at næringslivets forsknings- og 
utdanningsbehov skulle vektlegges sterkere.
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Resultatet av evalueringen ble benyttet ved
søknaden om forlengelse av prosjektet. Søknaden
ble sendt NRF januar 2014. I den nye arbeids-
planen fremkommer 2 overordnede arbeidspakker:

1. Miljøeffekter av forurensninger med vekt på
petroleum

2. Tiltak for å forhindre eller redusere effekten
av forurensning

Det vil også bli etablert et prosjekt der man ser på
«Life Cycle Assessment» for offshore bore-
aktiviteter. Likeså vurdering av miljøeffekter ved
bruk av ulike typer brensel ved maritim transport i
Nordområdene. Basert på kursene etablert som 
en del av EWMA, vedtok UIT å etablere et eget
studium for kandidater som ønsker å utdanne seg
innen olje- og miljøproblematikk. 

Prosjektets hjemmeside: http://site.uit.no/ewma/
gir en presentasjon av prosjektet, aktiviteter og
partnere pr 2014. I prosjektstyret deltar MFN 
v/Tor Husjord på vegne av Norges Rederiforbund.

8.9 SARiNOR (søk og redning i nord)
MFN står som eier av det nasjonale SARiNOR-
prosjektet som nå har pågått i ett av totalt tre år.
Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, UiN
leder prosjektet. Hovedprosjektets innhold og
leveranser er definert i åtte arbeidspakker med et
budsjett på 20 millioner kroner over tre år. Visjonen
for prosjektet er at Norge skal være verdens-
ledende i planlegging, koordinering og gjennom-
føring av søk- og redningsaksjoner til havs i
Nordområdene. Formålet med prosjektet er å ana-
lysere og beskrive dagens status for SAR i nord-
områdene i norsk sektor, og identifisere kritiske
forbedringspunkt i forhold til dagens SAR-situasjon
langs definerte innsatsområder. Av praktiske
grunner er arbeidet delt opp i separate arbeids-
pakker som reflekterer de definerte innsats-
områdene. Oppdelingen er organisert slik at
analyse og forslag til forbedringer innenfor de
enkelte segmentene kan komme klart frem. Den
samlede kunnskapen fra arbeidet med SARINOR
skal lede frem til et «veikart» med konkrete forslag
til måloppnåelse av SARINORS visjon om at 
Norge skal være verdensledende i planlegging,
koordinering og gjennomføring av SAR-operasjoner
til havs i nordområdene. 

Veikartet skal:
I. Bidra til å øke forståelsen av utfordringene

man står overfor ved SAR-hendelser i nord-
områdene, slik at ambisjonsnivået hos

myndighetene reflekterer disse.
II. Kunne disponeres av operative enheter for

dimensjonering og effektivisering av eksister-
ende kapabiliteter, og for utforming av nye 
og forbedrede systemkonsepter ifht ulike 
ressurssituasjoner

III. Identifisere behov for forskningsoppgaver og
teknologiutviklingsprosjekter som vil sikre en
presis, rask og effektiv SAR-operasjon 

Det er totalt åtte arbeidspakker, hvorav to ble
igangsatt i 2014. Vinteren 2014 fikk DNV-GL tildelt
ansvaret for arbeidspakke 1. Dette er en Gap-ana-
lyse som definerer avvik mellom dagens og den
ønskede situasjon for SAR, ved en større
krisesituasjon i Nordområdene. Analysen legger
således grunnlaget for resten av prosjektet, der
spesifikke dimensjoner av SAR-operasjoner blir
studert og analysert. Basert på dette blir det ut-
arbeidet forslag til forbedringer i SAR-systemet.
Høsten 2014 ble arbeidspakke 2, Alarmering /
Varsling, tildelt MARINTEK. 

Forskere fra SINTEF og MARINTEK har 
analysert en rekke kritiske faktorer for varsling
av ulykker i Nordområdene. Her nevnes:

Satellittenes rekkevidde, mannskapenes varslings-
rutiner, teknologien som benyttes og sannsyn-
ligheten for at ulykker skjer. Resultatene viser klart
at rutiner for varsling av ulykker har et stort for-
bedringspotensiale. Sluttrapporten leveres januar
2015.  Rapportens funn og forslag til forbedringer
legges frem av MARINTEK på et åpent SARINOR-
seminar i Bodø den 27. januar 2015. Her vil 
resultater og forslag bli drøftet av forskere,
næringsaktører, forvaltning og andre interessent-
grupper. MARINTEK har allerede sluppet noen 
foreløpige resultater til media, noe som har gitt
SARiNOR og MFN god omtale i flere mediekanaler.

Arbeidspakke 3 som omhandler Søk i arktiske
maritime redningsoperasjoner er lyst ut, og i løpet
av januar vil ansvaret for gjennomføringen av
arbeidspakken bli tildelt en av søkerne. Det kom
inn flere solide søknader.

Arbeidet med SARINOR vil bli koordinert med
andre aktuelle SAR-prosjekter i Norge, herunder
Marpart som ledes av professor Odd Jarl Borch,
Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, UiN.
Marpart har som mål å analysere den tverr-
sektorielle samordningen og operative styringen i
komplekse, integrerte operasjoner med interna-
sjonal involvering. Prosjektet har bred internasjonal
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deltagelse, og har en styringsgruppe bestående av
sentrale SAR-aktører i Norge. Som for SARINOR 
er det et overordnet mål å peke på svakheter 
ved dagens system og komme med forslag til 
forbedringer av systemet, med hovedvekt på 
organisering og samordning på tvers av organisa-
sjoner og nasjoner.

Finansiører og sponsorer
SARiNOR`s partnerskap fremstår slik:
Organisasjon Beløp
Utenriksdepartementet ..................... Kr 8 000 000
Nordland Fylkeskommune ............... Kr 2 000 000
FHF .............................................................. Kr 2 000 000 
Norske Shell ............................................ Kr 1 500 000 
ConocoPhillips ....................................... Kr 900 000 
ENI Norge ................................................ Kr 900 000 
Det Norske Veritas ............................... Kr 900 000
Norwegian Hull ...................................... Kr 750 000 
Statoil ......................................................... Kr 300 000 
Kystverket................................................. Kr 450 000 
Norges Rederiforbund ....................... Kr 300 000 
Samarbeidsutvalget 
LO - NSF – NSFO.................................. Kr 600 000 
Lundin......................................................... Kr 600 000 
MFN- egeninnsats ................................ Kr 300 000 
SHELL – Egeninnsats........................... Kr 300 000 
Totalt....................................................... Kr 19 800 000

Foto: Ruben Molnes
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Statoil valgte å trekke seg fra prosjektet etter Gap-
analysen grunnet innsparinger i deres Arktiske sats-
inger. 

9. Andre saker
I tillegg har man konsentrert arbeidet innenfor
følgende områder:
• Short Sea Promotion / Nærskipsfart
• 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. 

10. Planlagte aktiviteter for 2015
Prioriterte saker for Maritimt Forum Nord er:
• Utvikling av SARINOR
• Utvikling av «Arktisk Maritim Klynge» – Arena
• Strengthening the knowledge dimension in
maritime industry/Petromaritim Klynge

• Nettverksbygging
• Næringspolitikk og næringspolitiske forhold
• Nasjonal transportplan
• Nærskispfarten
• Utdanning, opplæring og rekruttering av
maritimt og teknisk personell

• Ocean Talent Camp
• Maritime miljømessige krevende operasjoner i
nord

• Miljøspørsmål
• Sikkerhet og beredskapsspørsmål
• Nordområdespørsmål
• Refusjonsordningen for sjøfolk /Nettolønnsord-
ningen

• Søk og redning i nordområdene
• 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.
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Vi ser fremover!

En takk til våre støttespillere 
Styret retter avslutningsvis en takk til alle personer, organisasjoner, kommuner, 

fylkeskommuner og departementer som har støttet MFN gjennom 2014. 
Et betydelig dugnadsarbeid er utført gjennom året, både av styret, 

medlemmer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Narvik, 9. mars 2015.
Styret i Maritimt Forum Nord SA

Styrets leder/sign

Tor Husjord

Styremedlemer/sign

Brita Christiansen Jan Oddvar Olsen Rune Arnøy Odd Jarl Borch

Geir Lundberg Tor Andersen Hilde Kjærstad Halvar Pettersen

Johnny Hansen Oddvar Rundereim Anette Meidell
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Hvorfor bli medlem?

11 gode grunner:
1. Informasjonsoppdatering

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

2. Bedriftsprofilering
– nye bedrifter presenteres særskilt i nyhetsbrevet 
til nettverket

– medlemmer presenteres og markedsføres på vår
nettportal, facebook med mer.

– medlemmer kan presentere seg selv på nettverks-
møter

3. Klyngens kanal til beslutningstakere
– MF har tett dialog med myndigheter, politikere og
styresmakter

– MF 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 opp-
daterte kartlegginger, regelverk og faktagrunnlag
om næringen.

6. Rekruttering av de beste hodene
– MF satser aktivt på rekruttering og profilering av
den maritime næringen for å tiltrekke seg
talentene til bransjen.

– MF synliggjør maritim næring gjennom tydelige
profilerings- og rekrutteringskampanjer 

– MF representerer den maritime klyngen på skoler
og utdanningsmesser og gir også bedriftene
mulighet til å presentere seg selv.

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 ramme-
betingelsene og å sette agendaen.

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

www.maritimt-forum.no


