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Maritimt Forum Nord er en medlemsorganisasjonsom omfatter alle havnæringene i Nord-Norge. Denstore oppslutningen om jubileumsseminaret i Tromsø24. mai og de mange gode ordene som ble sagt omforumets rolle viser at mange setter pris på detarbeidet vi gjør.Likevel kan det stilles spørsmål om hvorfor forumetde senere årene så sterkt har prioritert Arktis i vår daglige virksomhet. Arbeidet med SARiNOR ogSARex Svalbard har utvilsomt tatt mye tid og opp-merksomhet.Begrunnelsen er den store og økende betydningensom Arktis har for alle havnæringene. I 2019/20 vilregjeringen legge frem en ny Nordområdemelding.Jubileumsseminaret i mai var i sin helhet viet sakersom vi mener må drøftes og besvares i denne meld-ingen.Det viktigste budskapet som kom ut av seminaretvar følgende: Arktis er i ferd med å bli et av de raskestvoksende markeder for de norske havnæringene.Denne veksten skaper imidlertid også miljømessigeog beredskapsmessige utfordringer. Blant annet ble
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det pekt på at det er en nær sammenheng mellomnæringsveksten i Arktis og dimensjoneringen av SAR-beredskapen. Næringens svar på denne utfordringenhar vært SARiNOR-rapportene med grundige fagligeanbefalinger til tiltak for å skape en bedre balansemellom vekst og vern.Men ord er ikke nok. Bibliotekene er fulle av gode fag-lige utredninger som ingen gjør noe med. Nøkkelordeter implementering.Behovet ble tydeliggjort av «Northguiders» dramatiskeforlis utenfor nordkysten av Svalbard i nyttårshelgen.

Utenriksdepartementets beslutning i novembermåned  om å bevilge 10 millioner kroner til MaritimtForum Nord for gjennomføring av SARex Svalbard eren anerkjennelse av viktigheten av arbeidet for åstyrke SAR-beredskapen i Arktis. Maritimt ForumNord er i ferd med å få en posisjon som en ledendeaktør i arbeidet med å løse de utfordringer som følgerav den raskt voksende næringsvirksomheten i Arktis.Vår ambisjon for 2019 er imidlertid å skape en godbalanse mellom de store utfordringene i Arktis ogarbeidet med å ivareta de viktige og løpende arbeids-oppgavene for den maritime næringen i nord.
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MFNs formål og visjon
Formålet til MFN er:• Å styrke og videreutvikle de maritime næringerog deres mulighet til å drive å drive konkurransedyktig virksomhet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.• Bidra til: – Å videreutvikle nordnorsk maritim kompetanse og kvalitet med sikte på økteleveranser og mer eksport av maritime varer ogtjenester.– Økt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter innen norsk eksportrettet næringsliv.– At den verdiskaping som skjer via petroleums-virksomheten i nord i rimelig grad kommerNord-Norge til gode.

Visjonen vår er at Norge skal være det meste attraktive stedet i EØS-området å drive, eie og utvikle maritim virksomhet.For å nå dette målet driver vi:– Folkeopplysning og informasjonsvirksomhetfor å synliggjøre næringen.– Politisk påvirkning av næringspolitiske fellesinteresser.– Styrking av samarbeidet og dynamikken i den maritime klyngen.– Rekruttering av kompetanse til næringen.I tillegg spiller Maritimt Forum Nord en ledenderolle i viktige nasjonale utviklingsprosjekter.



Virksomhet, lokalisering og styreMaritimt Forum Nord SA (MFN) har gjennom sitt 20.driftsår fulgt opp påbegynte prosjekter og arbeidetmålrettet mot sine definerte mål i hele regionen. Detgeografiske arbeidsområdet er primært Nord-Norge,men når det gjelder rekruttering og utdanning erMFN ansvarlig for de fire nordligste fylkene.MFN ble stiftet 25. mai 1998 og har i dag 75medlemmer og er registrert som et samvirkeforetak.Årsberetningen omfatter hovedtrekkene i den virk-somheten som ble utøvet av MFN gjennom 2018.Samvirkeforetakets adresse er i Narvik.
Styret 2018 
Styrets medlemmer         VaramedlemmerTor Husjord, leder                   Arne MarkussenTor S. Andersen                       Øystein JensenSylvi Barman Jensen               Bård Mek HansenJan Oddvar Olsen                     Hilde KjerstadAnnette Meidell                       Harry Arne HaugenRoald Isaksen                           Svein A. LøkenJohnny Hansen                        Tor A. VaskinnMarius Ytterstad                      Brita ChristiansenHilde Jordan                              Rune ArnøySvein Tore Nordhagen           Ken Harald EnoksenBianca Maria Johansen
Ifølge vedtektene velges lederen for 1 år. Øvrigestyremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmervelges for 1 år.
AdministrasjonMFN har p.t. 2 heltidsansatte og 1 deltidsansatte.
Økonomiske forhold Årets drift viser et resultat på kr – 2.349.660. Finans-postene utgjør kr 650 netto. Årsresultatet viser etunderskudd på kr 2.349.045. Underskuddet over-føres til egenkapital. Forutsetningen for fortsatt drifter til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt oppunder denne forutsetning. Årsaken til årets dårligeresultat er større prosjekter som ble avsluttet i 2017og overskuddet fra 2017 er gått med til arbeid med

flere mindre lønnsommes prosjekter gjennom 2018.I tillegg ble det brukt resurser med sikte på nye prosjekter. Som en konsekvens herav ble vi i sluttenav året innvilget kr 10 millioner fra Utenriks-departementet som delfinansiering av prosjektetSARex Svalbard. Prosjektet som beløper seg totalt tilca. kr 30 millioner vil gi godt grunnlag for lønnsomdrift i 2019 og 2020. For øvrig vises til vedlagte årsregnskap med noter.
Utvikling i resultat og stillingEtter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfreds-stillende beskrivelse av samvirkeforetakets resultatfor 2018 og økonomiske stilling ved årsskiftet.
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Organisasjonen



Arbeidsmiljø og likestillingSamvirkeforetaket har hatt 2 menn og 1 kvinne somansatt i 2018. Styret har bestått av 4 kvinner og 7 menn. Styret praktiserer likestilling i henhold tilgjeldende lovgivning. Maritimt Forum Nord SA harsom mål å være en arbeidsplass med full likestillingmellom menn og kvinner. Det er derfor innarbeideten personellpolitikk som ansees å være kjønns-nøytral på alle områder. 

Ytre miljø Samvirkeforetaket forurenser ikke det ytre miljø utover det som er akseptabelt for virksomheten ogaktiviteten som drives.
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Jubileumsseminaret 24. maiTema for seminaret var «Arktis som marked – vekst-muligheter og utfordringer». Fra Maritimt ForumNords side var det lagt vekt på å få frem mer og bedrefakta som et grunnlag for Maritimt Forum Nords innspill til Nordområdemeldingen.Seminaret – som ble meget vellykket – hadde nesten100 deltakere fra hele det nordnorske maritimemiljøet. Hovedtemaer for innledningene var:•    Fakta og vurderinger om de maritime næringenei Arktis – nåtid og fremtid•    Maritim kunnskap og kompetanse om næringsvirksomhet i Arktis•    Sammenhengen mellom næringsveksten i Arktis og dimensjoneringen av SAR-beredskapen•    De faglige anbefalingene fra SARiNOR•    Kystvaktens analyse•    Kystverkets analyse

I etterkant av seminaret ble det fra Maritimt Forumsside utarbeidet en oppsummering av svarene ogvurderingene som ble gitt fra innledernes side. Denne oppsummeringen ble sendt til alle seminar-deltakerne for eventuelle kommentarer. Formålet erå bidra til at næringens egne vurderinger og forslagkommer mye tydeligere til uttrykk i den nye Nord-områdemeldingen enn i alle de tidligere meldingene.



SARiNOR 2Sluttrapporten fra SARiNOR 2 og forslaget til hand-lingsplan ble presentert på et miniseminar 14. mars i Justis- og beredskapsdepartementet. Til stede påminiseminaret var representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet,Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet ogNærings- og fiskeridepartementet. Fra SARiNORdeltok representanter fra Kystvakten, Kystverket,Hovedredningssentralen i Nord-Norge, DNV GL,Norges Rederiforbund, Simon Møkster Shipping ogMaritimt Forum Nord.15. oktober ble det arrangert et nytt møte omSARiNOR i Justis- og beredskapsdepartementet. Tilstede på møtet var fra JD statssekretær Thor KleppenSættem samt representanter fra embetsverket. Temavar oppfølgingen av SARiNORs handlingsplan somledd i MFNs innspill til Regjeringens Nordområde-melding, som ventes fremlagt i 2019/20.

SARex SvalbardSARex Svalbard er et prosjekt som skal bidra til forbedret beredskap, økt sikkerhet og sannsynlighetfor overlevelse ved ulykker og katastrofer i arktiskefarvann. Det unike med dette prosjektet er at det ernæringsaktørene som går i spissen for et arbeid somskal gi dem den kunnskap og erfaring som de trengerfor ytterligere å forbedre SAR-beredskapen i Arktis.SARex Svalbard vil bygge på de faglige anbefalingenefra SARiNOR og SARiNOR 2. Analysene og utred-ningene som er utført i disse prosjektene viser et stortbehov for forbedringer innen materiell, utstyr,prosedyrer, metoder, samhandling og kommunika-sjon.SARex Svalbard har til nå gjennomført tre øvelsestokt.Det tredje toktet ble gjennomført i mai 2018. I november 2018 ble Maritimt Forum Nord meddeltat Utenriksdepartementet gjennom Arctic 2030 vilstøtte SARex Svalbard med 10 millioner kroner.Maritimt Forum Nord skal være prosjekteier. Prosjektet skal avsluttes innen utgangen av 2020.

Faglige rapporter
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NettverksnodenSopra Steria presenterte i 2018 på oppdrag fra NFDen utredning om den maritime næringens behov for arktisk maritim kompetanse. Sopra Sterias hoved-funn er at det foreligger et misforhold mellomnæringens kompetansebehov og de kurs- og utdann-ingstilbud som gis ved utdanninginstitusjonene. Utdanningstilbudene bør derfor i større grad enn idag ta utgangspunkt i bedriftenes behov. For å styrke samspillet mellom bedriftene og utdann-ingsinstitusjonene forslår Sopra Steria at det etab-leres en samarbeidsplattform mellom aktører sometterspør arktisk maritim kompetanse og institu-sjoner som tilbyr kurs og utdanning på dette området.Arbeidet som utføres av nettverksnoden skal være etnæringslivstyrt prosjekt der næringslivet 1) skal reflektere over og kartlegge egne kompetanseutfordringer og 2) deretter identifisere hvor den relevante kom-petansen finnes. De fleste høringsuttalelsene haranbefalt at Maritimt Forum Nord får ansvaret for å administrere det arbeidet som skal utføresgjennom nettverksnoden.
VerftsrapportenI november 2018 la Menon frem en statusrapportover nordnorsk verftsindustri. Rapporten viser atnæringen i nord har opplevd positiv økonomisk veksti mer enn 10 år. I 2018 ventes en samlet omsetningpå 19 milliarder kroner. Den maritime næringen iNord-Norge sysselsetter omkring 7000 personer.Men tallene viser også at det dreier seg om en litennæring. Nordnorsk verftsindustri utgjør – i likhetmed den øvrige nordnorske maritime næringen – enmeget beskjeden andel av det norske maritimemiljøet.Menon gir en interessant beskrivelse av de relevantemarkedene for nordnorsk verftsindustri. I dag er dethavbruk som fremheves som det viktigste markedet.For fem år siden var det petroleumsvirksomheten i Barentshavet som fremsto som den viktigste vekst-faktor for både verftsindustrien og det maritimemiljøet for øvrig.Fellesnevneren for petroleum, sjømat og maritimvirksomhet er at de er sykliske næringer. Ingen av destore verkstedbedriftene i Sør-Norge satser bare påén næring, de har bygget opp kompetanse som gjørdem i stand til å tilpasse investeringer og produksjontil markedene. Det var nettopp den egenskapen som

bidro til at konsekvensene av nedturen i petroleums-virksomheten i 2014 ble mindre enn fryktet. Men forå lykkes kreves kunnskap, kompetanse og kapital.
FoU plan for den 
maritime næringen i nordPå FoU og innovasjonssiden har det skjedd mye imaritim næring de siste årene. Det ble derfor bestemtå revidere MFN's FoU-plan for maritim næring i nord.Den forrige versjonen er fra 2014.  Maritim ForumNord har gitt oppdraget med revisjon av FoU-planentil en arbeidsgruppe med representanter fra UiT,Nord universitet og Sintef Ocean.  Professor Odd Jarlfra Nord Universitet leder arbeidsgruppen. Enspørreskjemaundersøkelse har blitt gjennomførtblant MFN’s medlemmer og ytterligere datainnsam-ling vil bli gjennomført.  Nytt forslag til FoU-plan vilbli sendt ut på høring til MFN’s medlemmer vinteren2019.
Bokprosjekt 
– Til havs / Nord-Norges
sjøfartshistorieSelv om havet og sjøfarten er avgjørende for nær sagtall virksomhet i Nord-Norge, fins det knapt nok noensammenfattende sjøfartshistorie for landsdelen.Nordnorsk skipsfart og den maritime næring hargjennom tidene vært en av landsdelens viktigenæringer, men har på mange vesentlige områder levdi skyggenes dal.Målet for prosjektet er å beskrive sjøfarten i de trenordligste fylkene med utgangspunkt i fiskeri, handel,rutefart og kommersiell skipsfart. Dette er en rik historie som griper dypt inn i lands-delens utvikling og er en underkommunisert del av kulturhistorien og den økonomiske historie. Historien spenner fra jektefart og væreiere til entre-prenører i fiskeri og industrireisning, av samferdselog tettsteder, skipsfart, ishavsnæring og offshore. Målet er å produsere en faglig solid beretning omNord-Norges maritime historie utformet for enbredere lesergruppe og som et viktig bidrag til landsdelens identitet og historie.Maritimt Forum Nord har derfor gjennom de siste 3 årene foretatt en rekke intervjuer av sentralepersoner som hat tjent næringen gjennom mange årog som har bidratt med gode innspill. 
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I den sammenheng har vi har også sondert mulighetenfor å finne en egnet kandidat til å skrive en bok medspesielt fokus på Nordnorsk skipsfart. Valget falt påjournalist Dag Bakka jr. Dag Bakka jr har arbeidet myemed norsk maritim historie, både som journalist ogskribent og som forfatter av et 40-talls bøker om ulikesider ved vår sjøfartshistorie.Bokprosjektet tenkes gjennomført ved hjelp av intervjuer og kildemateriale og vil primært ta opp utviklingen i Nord-Norge fra slutten av 1700-tallet,men med hovedvekt på nyskapningen som fulgte de store sildefiskerier, begynnende gruvedrift og industrialisering.   En arbeidsgruppe ledet av Tor Husjord i tilknytningtil Maritimt Forum Nord-Norge i samarbeid med DagBakka jr som forfatter vil lede prosjektet.Prosjektkostnadene som er estimert til ca. kr 700.000tenkes finansiert eksternt via sponsorers og støt-tespillere. Maritimt Forum Nord vil støtte prosjektetmed kr 50.000.

Seminar NarvikFlere av våre medlemmer representer skipsagenter,havnemyndigheter, lasteterminaler lasteeiere befrakter,forsikring, reder og andre. I vår region har vi flerestørre og mindre eksport- og importhavner medanløp av skip fra forskjellige flaggstater. Fra tid tilannen kan det oppstå utfordringer og problemerunder slike anløp som krever sjørettslig kunnskap ogkompetanse. Med bakgrunn i dette ble det arrangert et seminar iNarvik hvor nevnte forhold ble belyst. Foredragsholdere var advokat Trond Eilertsen (H)samt 2 av hans kollegaer fra Advokatfirmaet WikborgRein, som både nasjonalt og internasjonalt er ledendeinnfor berørte tematikk.Seminaret ble avholdt i januar 2019 på Quality GrandHotell i Narvik. Det var stor oppslutning om seminaretog i ettertid fikk vi mange positive tilbakemeldinger.Blant annet er det kommet ønsker om at vi arrangererflere slike seminarer.
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Nordlab Nord universitet.
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Arbeidet med SARiNOR kan inndeles i to faser. Førstefase var arbeidet med å utarbeide de faglige anbefal-ingene i et samarbeid mellom alle partnerne iSARiNOR. Resultatet ble to store rapporter –SARiNOR og SARiNOR 2 - samt en handlingsplan sombygger på begge disse rapportene. Handlingsplanenble presentert på et møte i Justis- og beredskaps-departementet 14. mars 2018. På dette møte var representanter fra fem departementer til stede.Den andre fasen er arbeidet med å implementere defaglige anbefalingene gjennom politisk handling. De faglige rapportene har fått positiv omtale fra alleberørte parter. Men faglige anbefalinger har 

begrenset verdi med mindre de følges opp av politiskhandling. Maritimt Forum Nord har derfor besluttetå engasjere seg i en dialog med regjeringen og de politiske partiene med sikte på å få satt SARiNORsfaglige anbefalinger på den politiske dagsorden.Dette er en krevende prosess fordi til syvende og sistvil en implementering av SARiNORs faglige anbefal-inger kreve økte bevilgninger i Statsbudsjettet. Depolitiske diskusjonene så langt har hatt fokus pårisiko som følge av den økte næringsvirksomheten iarktiske farvann samt kost-nytte vurderinger knyttettil økte investeringer for å styrke SAR-beredskapen iArktis.

Implementering av faglige anbefalinger 

Bodin – nytt broprosjekt.
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ARCSAR ARCSAR er et nettverksprosjekt for kunnskapsover-føring og innovasjonsarbeid rettet mot beredskap iArktis. Deltakere er beredskapsaktører, næringsliv ogakademia. Nord universitet er koordinator og Hoved-redningssentralen Nord-Norge er prosjektleder. Foruten HRS og Nord universitet består partner-skapet av atten sentrale aktører fra Europa og USA,Canada, Russland og New Zealand.
Viktige deler av prosjektet blir:• Teknologi- og systemutvikling• Planverk og ledelse• Beredskapssamarbeid over institusjons- og landegrenserProsjektet er finansiert av Horizon 2020-programmeti EU. Finansieringen fra EU er på 34 millioner kronerog totalbudsjettet er på nærmere 40 millioner kroner.Prosjektet startet høsten 2018 og skal gå i fem år. 
The Arctic Operational
Emergency Agency innovation
Platform (ACOPE) Hovedformålet for ACOPE er å utvikle en plattformfor innovasjon innen arktisk beredskap (Arctic Operational Emergency Agency innovation Platform).Målet er at dette vil bidra til økt kapabilitet og kompetanse for beredskapsinstitusjoner i Arktis.Prosjektet skal også bidra til et styrket nettverk mellom beredskapsinstitusjoner, akademia ogleverandørindustri.ACOPE er finansiert av Utenriksdepartementets Arktis 2030-program. 

SALIENSEAS – Enhancing the
Saliency of climate services for
marine mobility Sectors in 
European Arctic Seas Samarbeid for en styrket verdikjede for sjøis-, vær- og klimatjenester i europeisk Arktis. Prosjektet skal undersøke spesifikke krav til slutt-brukere av arktisk klimainformasjon. Det gjøres storeinvesteringer i offentlig og privat sektor i dag i innhenting av klimainformasjon for den arktiskeregionen (observasjoner, modellering, prognoser ogintegrering av vær- og klimainformasjon). Potensialetfor utnyttelse av denne innsatsen for å forbedre tjenester for arktiske marine sluttbrukere er ikkerealisert. 
Målet med prosjektet er å:• Forstå mobilitetsmønstre, begrensninger, utfordringer, beslutningsprosesser og informasjonsbehov hos sluttbrukere i ulike europeiske arktiske marine sektorer,• Utvikle og anvende deltakende verktøy for åprodusere fremtredende vær og sjøis tjenestermed arktiske marine sluttbrukere, • Utvikle vær- og sjøistjenester og -sprednings-systemer for arktiske marine sluttbrukere somer skreddersydd for deres sosiale, miljømessigeog økonomiske behovSALIENSEAS er et ERA4CS-prosjekt.salienseas.com
Business Index North Tanken bak BIN er å bidra til bærekraftig utvikling ogverdiskaping gjennom økt global bevissthet rundtnæringspotensialet i nordområdene. Det overordnedemålet er å skape et regelmessig, kunnskapsbasert ogsystematisk verktøy som utgjør et kunnskapsgrunn-lag for alle som har interesser i regionen. Målet er atdette verktøyet skal være et hyppig brukt referanse-punkt for bedrifter, akademikere, nasjonale ogregionale styresmakter, samt media i arktiske land.Et av hovedresultatene er en periodisk analytiskrapport kjent som «Business Index North».Rapporten skal bidra til forståelse for hva Arktis erog ha som kjennetegner de ulike regionene som 

Deltakelse i eksterne prosjekter
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utgjør Arktis – både sett hver for seg og sammen-liknet med hverandre. Bedrifter vil kunne brukerapporten for å få bedre kunnskap om økonomiskeutviklinger, investeringsmuligheter og utfordringer inordområdene. Rapporten skal gjøre det lettere forlokale, regionale og nasjonale myndigheter å iden-tifisere utfordringer, muligheter for regional ut-vikling, tiltak og hensiktsmessige planer forframtider. For medieaktører vil rapporten gjøre detlettere å beskrive utviklingen på et pålitelig vis.Prosjektperioden løper fra november 2015 tildesember 2018. 
CIRFA Centre for Integrated Remote sensing and Forecas-ting for Arctic Operations (CIRFA) er et Senter forForskningsdrevet Innovasjon (SFI) lokalisert ved Institutt for Fysikk og Teknologi, UiT Norges ArktiskeUniversitet. Senteret hadde oppstart 1. september2015. CIRFA driver forskning på integrert fjernmål-ingsteknologi for Arktiske operasjoner, med fokus påtre anvendelsesområder: fjernmåling av havover-flaten (MetOcean parametere), av sjøisen i Arktiskefarvann, og av oljesøl. 

Maritimt Forum Nord er invitert inn i senteretsbrukerreferansegruppe som skal bidra med råd oginnspill knyttet til tematiske prioriteringer, innova-sjon (fjernmålingstjenester og algoritmer), relevansfor brukere og implementeringer av algoritmer.cirfa.uit.no
Ice Operations - Barents Sea,
North and North East 
(KOLARCTIC) Prosjektet skal bidra til å gjøre Barentshavet nord ogøst klar for industriell utvikling og drift;• Utføre feltekspedisjoner, målinger og tester,datainnsamling for å øke dagens kunnskapsbaseom isforholdene i Barentshavet• Utvide eksisterende kunnskap, erfaring og kompetanse på ismekanikk og numerisksimulering av iskrefter på strukturer.• Etablere best practice-modeller / forståelse for interaksjon mellom is og strukturer relevantfor Barentshavet• Anbefalinger for olje- og gassfeltutviklings-konsepter (bidra til å bygge ny kunnskap omhvordan man designer offshore-strukturer somopererer i havområder med is)
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Det næringspolitiske samarbeidet med de
øvrige Maritimt Forum-organisasjonene

På landsbasis eksisterer det i dag et landsdekkendeMaritimt Forum og seks regionale MF-fora. Tilsammen representerer disse over 700 bedrifter ogorganisasjoner omfattende både arbeidstaker- ogarbeidsgiversiden.Selv om Maritimt Forum Nord er en selvstendig for-ening foregår det et nært næringspolitisk samarbeidmed både det landsdekkende Maritimt Forum og deregionale foreningene. Erfaringene har vist at politiskinnflytelse forutsetter at den maritime næringentaler med én stemme.

Den viktigste saken for Maritimt Forum Nord er denpolitiske oppfølgingen av de faglige anbefalingene fraSARiNOR. Til nå har det vist seg svært vanskelig å fåsatt denne saken på den politiske dagsorden.Maritimt Forum har derfor tatt initiativ til et samarbeid med hele Maritimt Forum-familien for åoppnå større kraft i det næringspolitiske samarbeidet.
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Medlemsservice 
Maritimt Forum Nord driver en løpende medlems-service på en rekke områder. Eksempler er dagligepresseklipp med korte nyheter fra den maritimenæringen nasjonalt og internasjonalt, sirkulærer, foredrag og ikke minst møter med medlemmer overhele landsdelen. En god og løpende medlemskontakter avgjørende for enhver medlemsorganisasjon. I tillegg har vi bistått noen medlemmer med myndig-hetskontakt, mens vi med andre samarbeider på prosjekt hvor vi gir faglig bistand.Det er hevet over enhver tvil at medlemspleien har

et betydelig potensialt til forbedringer. Derfor vil sliktarbeid bli prioritert i 2019, Blant annet vil vi rettefokus mot medlemmenes behov innenfor myndig-hetskontakt mot regjering, storting, fylke og kommune.Vi vil også forsøke å arrangere frokostmøter med faglige innspill fra næringslivet. Målsettinger er å øke medlemsmassen betydelig detkommende året. Her har alle i Maritimt Forum Nordfamilien et ansvar for at vi blir flere medlemmer.
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Maritimt Forum Nord samarbeider med de øvrigeMaritimt Forum-organisasjonene i bestrebelsenemed å fremme de tradisjonelle næringspolitiskefellesinteressene for den maritime næringen. Maritimt Forum Nord har de senere årene imidlertidgått inn på saksområder som skiller seg klart fra desakene som de øvrige Maritimt Forum-organisa-sjonene arbeider med. Gjennom prosjekter somSARiNOR og SARex Svalbard har Maritimt ForumNord oppnådd en unik posisjon som node i et nettverk bestående av alle aktører både på statlig og privat side som arbeider med verdiskaping, kompetansebygging, redning, sikkerhet og beredskapi arktiske farvann.Det innebærer at Maritimt Forum Nord ikke lengerbare er en næringspolitisk interesseorganisasjon,men spiller også en samordnende rolle i det operative arbeidet med å styrke den norske SAR-beredskapen i Arktis. Denne funksjonen har bidratttil at bedrifter fra alle havnæringene er medlemmeri Maritimt Forum Nord i tillegg til både statlige ogprivate SAR-aktører og representanter fra forsk-nings- og utdanningsinstitusjonene.
De viktigste sakene som Maritimt Forum Nord
vil arbeide med i 2019 vil være• Innspill til Nordområdemeldingen med særligvekt på politisk implementering av de fagligeanbefalingene fra SARiNOR.• Gjennomføring av prosjekt SARex Svalbard.• Styrke Maritimt Forum Nords rolle som en nettverksnode i arbeidet med verdiskaping,kompetansebygging, redning, sikkerhet og beredskap i arktiske farvann.• Videreføre arbeidet med å styrke den maritimeutdanningen i nord.• Videreutvikle det næringspolitiske samarbeidetmed de andre Maritimt Forum-organisasjonene.• Tiltak for å styrke ringvirkningene til Nord-Norge fra petroleumsvirksomheten i Barentshavet.I løpet av 2019 vil det ventelig skje et lederskifte iMaritimt Forum Nord som følge av at den nåværendeleder går av. I den forbindelse vil det bli utarbeidet etpolitisk dokument som beskriver den fremtidige organiseringen av det fremtidige arbeidet i MaritimtForum Nord.

Planer for 2019

Foto: Øystein Ingilæ
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Vi ser fremover!

En takk til våre støttespillereStyret retter avslutningsvis en takk til alle personer, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og departementer som har støttet MFN gjennom 2018. Et betydelig dugnadsarbeid er utført gjennom året, både av styret, medlemmer, organisasjoner og enkeltpersoner.
Narvik, 26. mars 2019Styret i Maritimt Forum Nord SA
Styrets leder/signatur

Tor Husjord
Styremedlemmer/signatur

Tor S. Andersen                                     Svein Tore Nordhagen Sylvi Barman Jensen                          
                                                                         

Jan Oddvar Olsen                            Annette Meidell                                        Roald Isaksen Bianca Maria Johansen
Johnny Hansen                                               Hilde Jordan Marius Ytterstad

18 Årsmelding 2018 |  Maritimt Forum Nord SA



Vi er til for 
maritim næring!

Maritimt Forum Nord
arbeider for saker viktige for

maritim næring og vår
medlemsmasse. 

Medlemsmassen inneholder or?
ganisasjoner og bedrifter fra hele

verdikjeden i den maritime n¾rings?
klyngen i Nord?Norge. Ta del i det

maritime felleskapet du ogs� 
— ta del i et nettverk som har din 

bedriftsinteresse i fokus. 



Hvorfor bli medlem?

11 gode grunner:
1. Informasjonsoppdatering– Bli jevnlig oppdatert via vårt nyhetsbrev– Vår nyhetsoppdatering samler de siste maritimenyheter fra alle landets aviser og medier
2. Bedriftsprofilering– medlemmer presenteres og markedsføres på vår nettportal og i brosjyrer– medlemmer kan presentere seg selv på nettverksmøter
3. Klyngens kanal til beslutningstakere– Maritimt Forum har tett dialog med myndigheter, po-litikere og styresmakter– Maritimt Forum fronter fellesutfordringer på vegne av næringen
4. Nyttige nettverk– styrk din konkurranseevne– Gjennom våre seminarer og nettverk møter dumennesker med samme interesser, samt mulighet til åtreffe beslutningstakere og kompetansemiljø.– Maritimt Forum arrangerer jevnlig medlemsmøter, ogtilbyr våre medlemmer å arrangere temamøter i samarbeid med oss.
5. Fakta og statistikk– Maritimt Forum har tilgang og oversikt på oppdaterte kartlegginger, regelverk og faktagrunnlag om næringen.
6. Rekruttering av de beste hodene– Maritimt Forum satser aktivt på rekruttering og profilering av den maritime næringen for å tiltrekke seg talentene til bransjen.– Maritimt Forum synliggjør maritim næring gjennom tydelige profilerings- og rekrutteringskampanjer – Maritimt Forum representerer den maritime klyngenpå skoler og utdanningsmesser og gir også bedriftenemulighet til å presentere seg selv.

7. Nasjonal bredde og tyngde– Maritimt Forum sine regionskontor samarbeider tettog 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 andreaktører som ønsker å samarbeide med maritimnæring; det være seg utdannings-institusjoner, media, organisasjoner, politikere og myndigheter
10. Strategisk næringsutvikling– Maritimt Forums medlemmer trekkes inn i referanse-grupper 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 hvilkenbedrift man tilhører.– Sammen er vi sterke nok til å påvirke rammebetingelsene og å sette agendaen.
     Bli med i fellesskapet 
     og dra nytte av fordelene som 
     medlem i Maritimt Forum!

www.maritimt-forum.no
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