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Jeg skrev mitt næringspolitiske testamente i Års-beretningen for 2018. Når dette leses er jeg fortsattstyreleder, men har gått av som daglig leder. Tiden er moden for å presentere mine refleksjoner om utfordringene for det ti-året vi nå er gått inn i. I løpet av det neste ti-året tyder det meste på at Norgefor alvor må ta konsekvensene av det grønne skiftet.Fortsatt øker jordens klimautslipp hvert eneste år.Selv om Norge under klimaforhandlingene går ispissen for internasjonale tiltak for å redusereklimautslippene, står vi lagelig til for hugg: De norskeklimautslippene viser kontinuerlig vekst. Hoved-årsaken er petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Det er lett å forklare hvorfor det er slik. Det har ogsåvi gjort i flere årsberetninger for Maritimt ForumNord. Dagens norske levestandard og et stort antallnorske arbeidsplasser – ikke minst i distriktene – eravhengig av de store oljeinntektene. Derfor har ingennorsk regjering til nå vært villig til å trappe ned på oljeaktivitetene. Men dette kommer neppe til å vare. Alvoret i deglobale klimautfordringene kommer til å presse fremdramatiske klimabeslutninger både nasjonalt oginternasjonalt.  Sannsynligheten er stor for at norskemyndigheter allerede i løpet av det kommende ti-åretkommer til å bli nødt til å revidere den norske olje-politikken med sikte på å redusere de norske klima-utslippene. For norsk skipsfart og den norske maritime næringenkan dette komme til å føre til de største og alvorligsteomstillingene siden overgangen fra seil til damp påslutten av 1800-tallet. Dette er omstillinger vi over-hodet ikke er forberedt på.  For viktige nordnorske næringer som petroleums-næringen, den maritime næringen og reiselivs-næringen kan konsekvensene bli alvorlige. Selv omdet i alle næringer gjøres en del tiltak for å kutte utslipp og utnytte de markedsmuligheter som ogsåskapes av det grønne skiftet, er dette langt fra nok. 

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en nymaritim melding i løpet av 2020. Maritimt ForumNord har allerede foreslått at politisk risiko bør bli ettema i denne meldingen. La meg understreke: Det jeg her skriver er ikkeargumenter for en nedtrapping av petroleums-virksomheten på norsk sokkel det neste ti-året. Detjeg påpeker er at klimautfordringene kan bli å storeog det internasjonale presset mot Norge kan bli såsterkt, at den norske regjering som det minste ondetselv velger å starte en slik nedtrapping. Derfor bør norske myndigheter i den varsledemaritime meldingen analysere ulike alternativer ogdrøfte hva kan gjøres for å minimalisere skadevirk-ningene. Det siste vi bør gjøre er å velge strutsensmetode – å stikke hodet i sanden og håpe at det gårover. Siden dette er mine siste refleksjoner i Årsberet-ningen som daglig leder i Maritimt Forum Nord vil jegavslutte med noen optimistiske toner. Den norskemaritime næringen har gjennom årene gjennomgåttmange kriser. Men som tidligere sjefredaktør i DagensNæringsliv, Kåre Valebrokk, en gang skrev: Oppstårdet en krise er skipsfarten raskere til å hive seg påkrykkene for å oppsøke nye muligheter enn alle andrenorske næringer. Takk for meg. 

LEDER:
Noen refleksjoner 
fra daglig leder
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Daglig leder, Tor Husjord.



Virksomhet, lokalisering og styreMaritimt Forum Nord SA (MFN) har gjennom sitt 21.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 77medlemmer og er registrert som et samvirkeforetak.Årsberetningen omfatter hovedtrekkene i den virk-somheten som ble utøvet av MFN gjennom 2019.Samvirkeforetakets adresse er i Narvik.

Styret 2019 Styret i 2019 har bestått av Tor Husjord (leder), Tor S. Andersen, (nestleder), Lasse Karlsen, Jan Oddvar Olsen, Anette Meidell, Roald Isaksen,Johnny Hansen, Marius Ytterstad, Hilde Kjærstad,Rune Arnøy og Bianca Maria Johansen. Vara: Arne Markussen, Øystein Jensen, Bård Mek Hansen, Harry Arne Haugen, Svein A. Løken, Tor A. Vaskinn, Brita Christiansen, og Ken Harald Enoksen. Styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. 
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Organisasjonen

MFNs formål og visjon
Formålet til MFN er:• Å styrke og videreutvikle de maritime næringer og deres mulighet til å drive å drivekonkurransedyktig virksomhet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.• Bidra til: – Å videreutvikle nordnorsk maritim kompetanse og kvalitet med sikte på økteleveranser og mer eksport av maritime varer og tjenester.– 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 at-traktive stedet i EØS-området å drive, eie og utviklemaritim 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. 
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AdministrasjonMFN har p.t. 2 heltidsansatte og 1 deltidsansatte.
Økonomiske forhold Årets drift viser et resultat på kr 507.318. Finans-postene utgjør kr 18.808 netto. Årsresultatet viser etoverskudd på kr 526.126. Overskuddet overføres tilegenkapital. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp underdenne forutsetning.  For øvrig vises til vedlagte årsregnskap med noter. 
Utvikling i resultat og stillingEtter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfreds-stillende beskrivelse av samvirkeforetakets resultatfor 2019 og økonomiske stilling ved årsskiftet. 

Arbeidsmiljø og likestillingSamvirkeforetaket har hatt 2 menn og 1 kvinne somansatt i 2019. Styret har bestått av 3 kvinner og 8 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 kjønnsnøytralpå alle områder. 
Ytre miljø Samvirkeforetaket forurenser ikke det ytre miljø utover det som er akseptabelt for virksomheten og aktiviteten som drives. 
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Fagseminarer/møter
31. januar i Narvik 
– fagseminar i samarbeid med
Wikborg ReinFlere av våre medlemmer representerer skipsagenter,havnemyndigheter, lasteterminaler, lasteeiere og be-fraktere. forsikring, redere og andre. I vår region harvi flere større eksport og importhavner med anløp avskip fra forskjellige flaggstater. Fra tid til annen kandet oppstå utfordringer og problemer under slikeanløp som krever sjørettslig kunnskap og kom-petanse.  

Med bakgrunn i dette ble det i januar måned ar-rangert et seminar i Narvik hvor nevnte forhold blebelyst. Foredragsholdere var advokat Trond Eilertsen (H)samt 2 av hans kollegaer fra Advokatfirmaet WikborgRein som både nasjonalt og internasjonalt er ledendeinnenfor nevnte temaer. Seminaret fikk god deltagelse og flere av deltagerneanmodet om at det ble arrangert flere av tilsvarendeseminarer. 

20. februar i Tromsø 
– fagseminar i samarbeid med
The Rafto FoundationShipping is a global and fragmented industry facing ahost of global challenges from climate change toweakening demand and falling margins. Yet themaritime space also offers huge potential forinnovation and driving sustainable solutions to globalrisks. Globally, the main maritime industry playerstend to look at sustainability and the SDGs from apredominantly environmental perspective. There isless attention within the industry of the human rightsrisks and responsibilities of their operations, and theneed to undertake human rights due diligence andrisk assessment along the whole value chain of a ship.Effective assessment and management of humanrights risks is fundamental to strengthening sustain-

ability and requires a coherent framework to articulateareas of salient risk and responsibilities. There is currently little awareness of the UN Guiding
Principles on Business and Human Rights and howto conduct human rights due diligence to assess areasof risk of abuse and develop mitigation strategies. Tothis end, the Rafto Foundation (Rafto), Institute forHuman Rights and Business (IHRB) and Danish Institute for Human Rights (DIHR) are partneringwith the maritime industry in Norway to deliver aseries of half-day seminars to raise awareness ofhuman rights risks and responsibilities of maritimecompanies based in Norway but with a global footprint through their supply chains for labour,products and services, their business partners andcustomer base.   

31. januar i Narvik. Nr. 2 fra høyre: Advokat Trond Eilertsen.
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At the heart of our approach is the human rights
‘lifecycle’ of a ship from design, finance and const-ruction through operation to recycling/beaching. Thepurpose of the Mind the Gap Tour is to deliver aseries of awareness-raising seminars on the relevanceof UN Guiding Principles and salient human rightsrisk mapping at each stage of the human rights

lifecycle model. Discussion-based sessions willinclude exploring tools for due diligence and practicalguidance. Trainers will be representatives from Institute for Human Rights and Business, Danish Institute for Human Rights and the NorwegianNational Contact Point for Responsible Business. 

8. mai i Tromsø 
– fagseminar i samarbeid med
Tromsø skipperforening– Nytenking innenfor maritim klynge.Formålet med seminaret var å rette fokus mot det

paradigmeskifte vi ser innenfor utviklingen avmiljøvennlig drift av skip med nye energiformer forfremdrift og dets bemanning. I tillegg ble det gitt en innføring i polarkodensgenerelle bestemmelser og den praktiske implemen-tering av koden samt beredskap i nord. 

20. februar Tromsø. Therese Jebsen, Chatrine Bloc Veiberg, Finn Nilsen, Tor Husjord, Sigrid Brynestad og Fraces House.

8. mai Tromsø. Tromsø skipperforening. 



8 Årsmelding 2019 |  Maritimt Forum Nord SA

21. mai i Oslo 
– møte med Nord Norges benkenMøte med nordnorske politikere hvor vi fikkpresentert og diskutert beredskapen i Nordområdene.  I tillegg ble den maritime næring i nord diskutert. 
5. juni i Oslo 
– fagseminar i samarbeid 
med UN Global CompactWorking Meeting on the Arctic Maritimt Forum Nordand UN Global Compact Oslo, June 5 2019 11.00 AM -12.30 PM (TBC)  Background In 2018 the UN Global Compact launchedthe Action Platform on Sustainable Ocean Business.The Platform will take a comprehensive view at therole of the ocean in achieving the 17 SDGs and exploreattractive and viable solutions, establish principles,guidelines and best practices for sustainable use andmanagement of the ocean. For the world to deliver onthe 17 SDGs, the world need more sustainableseafood, low emission transport, efficient and reliableenergy production and explore new frontiers – at a more sustainable way than today.  The Platform will at the General Assembly of the UNin September 2019 launch the Sustainable OceanPrinciples. Derived from the UN Global Compact 10Principles on Human Rights, Labor Rights, Environ-ment and Anti-Corruption, and the 17 SDGs, ThePrinciples will set clear expectations on sustainableOcean Business Activities, to promote long termprotection and production in the Ocean.   The Principles will be accompanied with sets ofpractical guidances on sectors and regions to giveexamples of expectations, best practices and existingreporting mechanisms.   The Arctic is a special region and Ocean activities inthe region is of special concern, as recognized forexample by the IMO Polar Code. However, safe, sus-tainable and long term solutions for the Ocean In-dustries in the Arctic need additional measures andcompetences. This working meeting will explore how the workbeing undertaken in the SARiNOR programmes andother initiative can be reference for the SustainableOcean Principles and the Arctic. Further, this working

meeting will explore how private sector, government,NGOs and academic institutions can establish aninternational working Track on these issues.   Round Table Meeting Hosted by Maritime ForumNord and the UN Global Compact Moderator: SturlaHenriksen, UN Global Compact Venue: At the CEMAQHQ:  Dronning Eufemias gate 16, 0191. Oslo. Norway.   
5. juni i Oslo 
– møte med EU s ambassadørerEtter anmodning fra EU`s ambassadør i Norge om engjennomgang av beredskapen i Nordområdene bleSARiNOR prosjektene fase 1 og 2 presentert. Likesåble SARex og SARex Svalbard presentert og diskutert.Samtlige ambassadører fra EU-landene stasjonert iNorge deltok på møtet hvorfra vi i etterkant fikkmange godord.
5.-6. november i Harstad
– NORD 2019 
– Leverandørindustriens 
NordområdekonferanseMFN deltok i programkomitéen for denne kon-feransen sammen med Norsk Industri, Petro Arctic,Nordlaks, Equinor, Kupa og Conventor. Agenda for konferansen var Utsikter og Muligheter iNordområdene, med fokus på industrivekst ogringvirkninger. De blå næringer med Equinor, AkerBP, Vår Energi ogstore representanter fra Havbruksnæringen ogMaritim sektor formidlet sine planer for sokkelen inord, og annonserte spennende muligheter forleverandørindustrien. Det ble også gjennomført enegen møtebørs for innkjøp og salg. Dag to omhandlet synergier og muligheter mellombransjene, med fremvisning av overførbar teknologiog beste praksis. Avslutningssesjonen hadde fokus påindustriens evne og vilje til å bruke bærekraft somkonkurransefortrinn, og å jobbe sammen for å nå FN´sbærekraftmål.  
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12. november i Mo i Rana 
– Fagseminar Wikborg ReinSom en oppfølging av det som er nevnt under 5.1. ble det avholdt tilsvarende seminar i Mo i Rana den 12. november med samme foredragsholdere fra advokatfirmaet Wikborg Rein som i Narvik. Også her var det god deltagelse med anmodning omgjentagelse av slike seminarer.  MFN vurderer derfor å arrangere tilsvarendeseminar i Tromsø våren 2020.
18. november i Tromsø
– Fagseminar med politiske
myndigheterInnleder på dette seminaret var blant annetsamfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde som redegjorde for «Regjeringens arbeid medSAR-beredskapen i Arktis».  
Andre temaer var:  • Arbeidet med å utvikle et nasjonalt og internasjonalt regelverk med utgangspunkt i erfaringene fra SARiNOR og SARex Svalbard

• Næringsveksten i Arktis – utfordringer for SAR-beredskapen• Praktiske erfaringer fra livet som yrkesutøver i Arktis• Erfaringer fra SARex toktene i arktiske farvann• Samhandling mellom relevante aktører når uhellet skjer• Behovet for kunnskap og kompetanse ved operasjoner i Arktis sett fra sjøfolkenes side• MFNs arbeid med å utvikle en samarbeids-plattform mellom næringsaktører, offentlige institusjoner og utdanningsinstitusjonene.På møtet deltok representanter fra flere departe-menter, fra hele det norske SAR-miljøet og fra ulikeoffentlige etater, samt forsknings- og utdannings-miljøene. Maritimt Forum Nord har utarbeidet en samletrapport fra seminaret som et innspill til regjeringensarbeid med en stortingsmelding om samfunns-sikkerhet. 

18. november, beredskapskonferanse Tromsø. 
Statsråd Ingvild Smines Tybring-Gjedde, Tor Husjord, Terje Løyning og statssekretær Karianne Hansen.
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2. desember i Nord-Lenangen 
– Møte med Conrad Mohr ASMaritim Forum Nord var invitert av Conrad Mohr AStil Nord-Lenangen for å orientere og diskutere inn-føring av nye redningshelikopter og basestruktur fordisse. Samfunnssikkerhetsministeren annonserte påvårt fagseminar den 18. november, at regjeringen villeetablere en base med disse helikoptrene i Tromsø for

å få bedre dekning i Nord-Norge. Diskusjonene gikkvidere til hvordan redningstjenesten kan bli styrketved at basestrukturen også inkluderer Svalbard. Detteinnebærer noen tilleggsutfordringer i forhold til Sys-selmannens rolle, Svalbardtraktaten, og eierskap ogdrift av helikopterbasen. Deltakerne ble enige om åfortsette kontakten, og holde hverandre orientert omutvikling og framdrift.

Foto: Oda Iden, Sjøforsvaret. Conrad Mohr – daglig leder for Mohrgruppen.
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Høsten 2018 bevilget Utenriksdepartementet 10millioner kroner til en videreføring av dette pro-sjektet med Maritimt Forum Nord som prosjekteierog som ansvarlig for rapporteringen til Utenriks-departementet om prosjektets økonomi og fremdrift.Prosjektet fikk nå betegnelsen SARex Svalbard. For Maritimt Forum Nord har det vært viktig å sefunnene og de faglige anbefalingene fra SARex ogSARex Svalbard i sammenheng. Til sammen er det tilnå gjennomført fire fullskala øvelser i regi av SARexog SARex Svalbard – tre i perioden 2016-18 og en imai 2019. 
Hovedfunn fra de øvelsene 
som er gjennomført innen utløpet av 2019: 

a) Unngå hypotermi (nedkjøling av kroppen)I polare strøk vil tiden det tar før man blir reddetkunne bli lang på grunn av store avstander. Denstørste utfordringen for å overleve vil være å unngåhypotermi, dvs. nedkjøling av kroppen. En konsekvensav en slik nedkjøling er nedsatt evne til å ta vare påseg selv, noe som ytterligere bidrar til å reduseresannsynligheten for å overleve. Våte klær bidrarytterligere til å tappe kroppen for varme og økerfaren for hypotermi. Polarkoden stiller krav til«ventilert miljø tilpasset for å unngå hypotermi samtmat og drikke for minimum 5 dager». Øvelser med livbåt og redningsflåte i 2016 og 2017viste at deltakere i øvelsene opplevde hypotermibåde i flåten og i redningsflåten. Fuktighet var i størregrad en utfordring i flåten enn i livbåten, og flåtenmåtte luftes med jevne mellomrom, som igjen førtetil varmetap. I 2017 ble det brukt en modifisert livbåtmed et kombinert varmeapparat og ventilasjons-anlegg. Selv i denne livbåten opplevde deltakernehypotermi. Bekledning er en viktig faktor for å unngå hypotermi.Dette er en stor utfordring da en redningsdrakt skalholde en person noenlunde tørr dersom vedkom-mende faller i sjøen, og må derfor være tett og isoleregodt. Samtidig vil en slik påkledning over tid føre til

kondens på innsiden av redningsdrakten selv ompersonen sitter stille, og dermed vil personen idrakten bli våt, og senere kald. Kroppsbevegelser ogfysisk arbeid påkledd redningsdrakt vil føre til merkondens. Mulighet for ventilasjon av drakt og opp-holdsrom uten tap av varme vil forbedre disse forholdene, men foreløpig er det ikke kjent at det erutviklet løsninger for tilstrekkelig ventilering,hverken i redningsdrakt eller i redningsfarkost. 
b) Betydningen av å ta med tilstrekkelig 

inntak av væske for å unngå dehydreringPå øvelsene i 2016 og 2017 ble deltakerne utsatt forreduserte rasjoner av drikke(vann). I 2017 var dengjennomsnittlige vektreduksjon 2 kg over 26 timer,hvor hovedårsaken var begrenset inntak av vann (1 liter per døgn).  Det er vurdert at deltakerne i detteforsøket ville ha havnet i en tilstand av alvorlig dehydrering om dette hadde vært en reell situasjonover flere døgn. Tilstrekkelige vannrasjoner per døgner derfor en vesentlig faktor for å unngå dehydreringog dermed øke sannsynligheten for overlevelse. 
c) Betydningen av sterkt og kompetent lederskapDette er et tema som ikke dekkes av dagens standardmaritime treningsprogram. Psykologisk stress og ut-mattelse kan påvirke en persons evne til å holde segi live over tid. Dette henger også sammen medmulighet for å få tilstrekkelig hvile og mulighet til åbevege seg for å produsere økt blodsirkulasjon ogmer kroppsvarme (se punkt d) under). Også det lederskapet som utvises under stress vilkunne påvirke overlevelsesevnen. Det ble avdekketsvakheter ved lederskapet under øvelsen i 2018.Øvelsen viste at den gruppen som hadde det bestelederskapet også klarte seg best under øvelsen.  Under øvelse SARex Svalbard 2019 ble det gjorttester for ytterligere å analysere hvorvidt og hvordanlederskap påvirker disse faktorene. Funnene er ennåikke analysert. Dette er et tema som vil bli fulgt opp iarbeidet med å gjennomføre samarbeidsplatt-formen/nettverksnoden. 

SARex Svalbard 
foreløpige rapporter SARex-øvelsene startet opp allerede i 2016 i regi av Universitetet iStavanger, men med Maritimt Forum Nord som en sentral medspiller. 



d) Behov for forbedringer i redningsfarkosteneOm bord på livbåten ble dårlig luft og lavtoksygennivå identifisert som problemer. Personeneom bord opplevde betydelig varmetap fra struktureni livbåten (dørk, sete og ryggstø). Det er behov for for-bedringer med hensyn til isolasjon i livbåtstruktureni kombinasjon med forbedringer i bekledningen tilpersonene om bord. Dette ble sett på som vesentligmed tanke på Polarkodens krav om at forulykkedeskal være i stand til å overleve i minimum fem døgn. På øvelsen i 2017 ble det brukt en flåte som haddeoppblåsbar bunn, og som dermed ga et 40 cm isoler-ende lag for deltakerne. I tillegg var høyden i flåtenøkt slik at deltakerne tilnærmet kunne stå oppreistinne i flåten. Et annet problem var mangel på plass i flåten, somgjorde det vanskelig å bevege seg. Resultatet varredusert blodsirkulasjonen i kroppen og frost ihender og føtter. Erfaringene viste også at det er ønskelig med noebedre komfort på redningsfarkostene. Manglendemuligheter til å bevege seg bidrar over tid til tretthetog tap av kognitive evner. 
e) Behov for forbedringer 

av kommunikasjonsutstyrDen første øvelsen testet ut «Emergency PositionIndicator Radio Beacons» (EPIRB). Den funksjonellerekkevidden viste seg å være begrenset til noen fånautiske mil. Under den tredje øvelsen ble «Maritime Broadband

Radios» (MBR) testet. MBR systemet viste seg å værepålitelig, men det krevet betydelig teknisk ekspertiseå operere systemet. 
f) Test og evaluering av elektronisk radar 

i søk- og redningstjenestenRadaren er opprinnelig utviklet for å detektere olje påvann, men videreutvikles til bruk i forbindelse medSAR- og is-deteksjon/identifikasjon (Navigasjons-sikkerhet).  Under SARex Svalbard i mai 2019 bleISPAS testet i SAR-funksjonalitet. De foreløpige resultatene indikerer at radaren oppdager menneskeri havet med en signifikant bølgehøyde på omtrent 1 meter der bølgene går i retning mot radaren.Maksimal deteksjonsavstand var ca 1 km. Det er noeusikkerhet knyttet til disse resultatene da en må hasikre posisjonsdata å sammenligne med.  Det vil bli gjort nye forsøk under kommende øvelser.Personer i sjøen vil da utrustes med radio-sender, slikat korrelasjonen kan gjøres nøyaktig. Bruk av dennetype radarteknologi vil øke sannsynligheten for åfinne personell i sjøen der visuelle deteksjoner erumulig og/eller hvor IR-deteksjon er vanskelig pågrunn av små eller ingen temperaturforskjeller. Nyeforsøk vil bli gjort i kommende øvelser. 
g) Masseevakuering fra havarist til strand 

og fra strand til redningsfartøyForsøkene ble gjort under SARex Svalbard i mai 2019,der i alt 97 personer ble evakuert fra KV Svalbard tilstrand. Luftoperasjonene ble gjennomført basert påerfaringene fra hendelsen fra Hustadvika med cruise-skipet «Viking Sky» i april 2019, der man løftet to ogto personer sammen. Lufttransports to helikoptre,
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som er lokalisert i Longyearbyen, ble benyttet underøvelsene. Det ene helikopteret ble «rensket» for altunødvendig utstyr (tok 8-10 min). Hvert helikoptervar bemannet med to redningsmenn og en lege. Et avhelikoptrene var utrustet med medisinsk utstyr. Første helikopter var i posisjon for å løfte 51 minutteretter at «mayday» ble sent. Samtlige 97 personer varevakuert fra havaristen 2 timer og 44 minutter etterat de hadde mottatt «mayday»-meldingen. Det er avgjørende at en evakuering kan gjennomføres rasktog effektivt. 

Øvelsen viste med all tydelighet betydningen avkunne løfte to og to personer av gangen. Ved en masseevakuering av passasjerer fra et cruiseskip medopptil 8000 passasjerer, vil en slik luftoperasjon væresvært ressurskrevende. Nye maskiner og helikopter-mannskap vil måtte sendes fra fastlandet. Fra etvarsel blir gitt vil det ta 8 timer før et nytt helikopter-mannskap er på plass. 
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Faglige rapporter 
og innspill til regjeringen

Samarbeidet med regjeringenPå et punkt skiller 2019 seg ut fra alle andre år iMaritimt Forum Nords virksomhet – i dette året lyktesvi endelig å komme i en direkte politisk dialog medregjeringen. En av årsakene er at regjeringen i januar 2019 opprettet en statsrådspost i Justis- og beredskaps-departementet som skal ha ansvaret for regjeringensarbeid med samfunnssikkerhet. For den nye stats-råden ble redning, sikkerhet og beredskap et sentraltsaksområde – med andre ord en statsråd som er tilgjengelig for en dialog om «våre» saker. Den politiske betydningen av dette saksområdet blesærlig synliggjort etter de alvorlige hendelsene medfiskebåten «North Guieder» og cruiseskipet «Viking

Sky». Den norske SAR-beredskapen er det siste åretblitt et tema for Stortinget både i en interpellasjons-debatt og i spørretimen. 
Innspill til 
SamfunnssikkerhetsmeldingenDen 7. juni ble Maritimt Forum Nord for første ganginvitert til et møte med samfunnssikkerhetsministerIngvil Smines Tybring-Gjedde til en diskusjon med utgangspunkt i SARiNORs handlingsplan og gåendearbeidet med SARex Svalbard. Dette møtet ble etterfulgt av et brev fra statsråden derhun ber Maritimt Forum Nord presentere lærings-punkter fra SARex Svalbard som Justisdepartementet

Foto: Oda Iden, Sjøforsvaret.
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kan benytte som faglig grunnlag for sitt arbeid meden stortingsmelding om samfunnssikkerhet. Meld-ingen skal etter planen legges frem våren 2020. Det første læringspunktet som statsråden ønsket svarpå var «Tiltak som myndighetene kan gjøre for å 
forebygge at ulykker inntreffer».Maritimt Forum Nord vektla i sitt svar følgendepunkter som bør følges opp fra myndighetenes side: • Gjennomføre strengere regulering av seilingsområdene, slik SARiNOR 2 foreslår.• Arbeide målrettet for å bidra til at det blir gjennomført nødvendige forbedringer i regelverket nasjonalt og internasjonalt med utgangspunkt i funnene fra SARex-prosjektene.• Utforme et oppdragsbrev til arbeidet med nettverksnoden som sikrer en god rollefordelingmellom næringsaktørene og utdannings-institusjonene.Det andre læringspunktet som statsråden omtalte var
«Tiltak som kan begrense omfanget av ulykker» De viktigste tiltakene som er foreslått fra SARex ogSARex Svalbard er: • Tiltak som reduserer faren for hypotermi• Sørge for at det finnes nok mat og drikke om bordi redningsfartøyene• Sørge for god og riktig bekledning• Sørge for forbedringer i redningsfartøyene slik atde som er om bord lettere kan holde varmen• Foreta forbedringer i kommunikasjonsutstyret• Sørge for bedre opplæring av besetningen ombord på fartøyer som opererer i arktiske farvann.Det tredje læringspunktet var «Hva kan gjøres av
næringsaktørene for å styrke egenberedskapen»? Dette er et tema som også er drøftet i Sjøsikkehets-meldingen. Her fremheves tiltak for å styrke kunn-skap og kompetanse om tilleggsutfordringene vedoperasjoner i arktiske farvann. I sine kommentarer til meldingen fremhever Maritimt Forum Nord: • Etablering av en samarbeidsplattform/nettverks-node mellom næringsaktører, statlige etater og utdanningsinstitusjoner der de ulike aktørene inettverket kan trekke på hverandres kompetanse.

• Implementering av faglige anbefalinger fra øvel-sene som er gjennomført i regi av SARex/SARexSvalbard.• Kvalitetssikring blant næringsaktører somopererer i arktiske farvann.• Registrering av utdanningsinstitusjoner som tilbyrkurs og utdanning innen faget arktisk maritimkompetanse.• Bestillinger til utdanningsinstitusjonene.Disse punktene ble også lagt til grunn for MaritimtForum Nords innspill til regjeringens arbeid medNordområdemeldingen.  
Oppfølging av 
SjøsikkerhetsmeldingenSjøsikkerhetsmeldingen ble lagt frem av regjeringen21. juni 2019. Et av utgangspunktene var regjeringensmaritime strategi fra 2015. Regjeringen besluttet herå utrede «behovet for å etablere et nasjonalt kompe-
tansesenter for arktisk maritim kompetanse og 
utdanning av sjøfolk knyttet til operasjon i arktiske far-
vann». Sjøsikkerhetsmeldingen konkluderer med følgende: 1. Regjeringen vil etablere en arktisk maritim kompe-tansenode under ledelse av Maritimt Forum Nord.I statsbudsjettet for 2020 er det foreslått atMaritimt Forum Nord skal få dekket etablerings-kostnader med inntil 1,5 mill kroner årlig over tre år.2. Arbeidet med kompetansenoden skal ta utgangs-punkt i næringsaktørenes behov.3. De nye utdanningstilbudene skal primært rettesinn mot sjøfolkenes behov, men forutsetter etundervisningstilbud som legger hovedvekten påpraktisk opplæring av sjøfolk om de særskilte utfordringene ved operasjoner i ArktisDisse utdanningstilbudene krever med andre ord ikkeet universitetsstudium, men forutsetter et undervis-ningstilbud som legger hovedvekten på praktisk opp-læring av sjøfolk om de særskilte utfordringene vedoperasjoner i arktiske farvann. Det er ventet at Stortingets Næringskomité vil leggefrem sin innstilling for regjeringen i løpet av mars2020. Oppfølgingen av dette oppdraget vil bli en avMaritimt Forum Nords hovedoppgaver for virk-somheten i 2020. 
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Maritimt Forum Nords innspill til
regjeringens maritime meldingMaritimt Forum Nord fikk i oppdrag av Nærings- ogfiskeridepartementet å lede Departementets inn-spillsmøte i Tromsø 30. oktober til arbeidet med den nye maritime meldingen. Maritimt Forum Nordsinnspill til den maritime meldingen bygger på dagligleders innledning på møtet i Tromsø. Innspillet tar utgangspunkt i den usikkerheten som skapes av politiske beslutninger. Det er i og for seg intet nytt,den maritime næringen har alltid stått overfor politisk usikkerhet. Til nå har det meste av denneusikkerheten vært knyttet til begivenheter og beslut-ninger i andre deler av verden. Det som er nytt er at viktige markeder for næringendet neste ti-året i mye større grad enn før vil blipåvirket av norske politiske beslutninger. Dettegjelder særlig på to områder:  

• Hvis det blir politisk flertall på Stortinget for åstanse eller sterkt redusere petroleumsvirk-somheten i norsk territorialfarvann i nær fremtid,vil konsekvensene bli dramatiske for hele dennorske petromaritime næringen som følge av atmarkedene i Norskehavet og Barentshavet redu-seres og eventuelt forsvinner.• Hvis det blir flertall for å melde Norge ut av EØS-samarbeidet kan det få store konsekvenser for denmaritime næringens adgang til de europeiskemarkedene.Med de politiske holdningsendringene som nå er pågang kan fundamentet for dagens maritime nærings-politikk komme til å bli utfordret. Selv om det i dag eret klart politisk flertall som støtter dagens maritimepolitikk, vil stortingsvalget om to år kunne snu oppned på mye i norsk politikk. Den maritime meldingenbør derfor inneholde en konsekvensanalyse av å ulikepolitiske løsninger for slik å skape et bedre beslut-ningsgrunnlag for fremtidens maritime politikk. Denmaritime næringen bør delta aktivt i en slik debatt. 

31. oktober innspillsmøte. Statssekretær Hannah Atic og Tor Husjord.
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Andre rapporter
FoU-plan for den maritime næringen i nord I mars 2019 ble det lagt frem en ny FoU-plan for denmaritime næringen i nord. Rapporten ble utarbeidetav en arbeidsgruppe bestående av UiT Norges arktiskeuniversitet, Sintef Ocean AS og Nord universitet iBodø. Siktemålet med de faglige anbefalingene i rapportener å stimulere til økt verdiskaping og nyskaping i denmaritime næringen i nord gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter. Maritimt Forum Nord har gjen-nom mange år arbeidet med å styrke landsdelens innsats i det nasjonale FoU-systemet og å bruke FoUtil å videreutvikle sin forretningsplattform. FoU-rapporten gir en bredt anlagt analyse av denmaritime næringens kunnskapsutfordringer, sommunner ut i en tiltaksplan. De viktigste forslagene erfølgende: 
a) Forsker i bedrift-ordning• Formålet er å styrke kapasiteten og kompe-tansen når det gjelder prosjektledelse og deltak-else i FoU-prosjekter. Økt offentlig finansieringtil «trainee-stilling» for masterutdannet perso-nell.
b) FoUI-ambassadører og veiledere• Forslår tiltak for deling av ressurser for å styrkeFoUI-kapasiteten i bedriftene, blant annet«FoUI-ambassadører» ved universiteter ogforskningsinstitutter som har oversikt overforskningsprogrammer og aktuelle samarbeids-partnere.
c) Utvikling av spesialiserte maritime 

forskningsteam• Slike forskergrupper skal drive med maritimnordområdeforskning og være knyttet til uni-versitetene i Bodø og Tromsø. Det bør vurdereså ta inn rekrutteringsstillinger i form avstipendiater og postdoktor-stillinger knyttet tilhver FoUI-gruppe.
d) Utvikling av Maritim Campus Nord• Maritimt Campus Nord er et partnerskap mellomMaritimt Campus Nord og fire maritime fag-skoler i Trøndelag og Nord-Norge. En videre utvikling av dette samarbeidet og en tettereoppkobling mot NFDs MARFAG/MARKOM satsing bør etterstrebes. 
e) Representasjon i styrende organer 

i Forskningsrådet• Det bør legges vekt på nordnorsk representasjoni samtlige organer for nasjonal forsknings-planlegging og bevilgning.

f) Kapasitets- og nettverksbygging 
i det maritime innovasjonssystemet• Det er behov for en betydelig oppskalering påFoU ved nordnorske forskningsmiljøer rettetmot den maritime næringen. De fagmiljøene sombør ta ansvar for FoU-aktivitet knyttet til maritimnæring i nord er UiT Norges arktiske universitetCampus Tromsø og UiT Norges arktiske uni-versitet Campus Narvik.

BokprosjektMålet 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 avkulturhistorien og den økonomiske historie. Historienspenner fra jektefart og væreiere til entreprenører i fiskeri og industrireisning, av samferdsel og tett-steder, 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 lands-delens identitet og historie. Journalist Dag Bakka jr. valgt til å skrive boken. Hanhar tidligere skrevet et 40-talls bøker om ulike siderved vår sjøfartshistorie. Bokprosjektet tenkes gjennomført ved hjelp av inter-vjuer 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. 
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VerftsrapportMaritimt Forum Nord er glad for å presentere en nyrapport om status og muligheter i nordnorsk verfts-industri. Rapporten fra Menon viser at nordnorskverftsindustri er inne i en positiv utvikling. Men tallene viser også at det dreier seg om en for-holdsvis liten næring. Nordnorsk verftsindustri utgjør– i likhet med den øvrige nordnorske maritimenæringen – en relativt beskjeden andel av det norskemaritime miljøet. Menon gir en interessant beskrivelse av de relevantemarkedene for nordnorsk verftsindustri. I dag er dethavbruk som fremheves som det viktigste markedet,eksemplifisert med fôrbåter, brønnbåter, servicebåter,med mere. For fem år siden var det petroleumsvirk-somheten i Barentshavet som fremsto som denviktigste vekstfaktor for både verftsindustrien og detmaritime miljøet for øvrig. Fellesnevneren for petroleum, sjømat og maritimvirksomhet (havnæringene) er at de er sykliskenæringer. Få av de store verkstedbedriftene i Sør-Norge satser bare på én næring, de har bygget oppkompetanse som gjør dem i stand til å tilpasse inves-teringer og produksjon til markedene. Det var nett-opp den egenskapen som bidra til at konsekvenseneav nedturen i petroleumsvirksomheten i 2014 blemindre enn fryktet. Men for å lykkes kreves kunnskap,kompetanse og kompetent kapital. Den største utfordringen er tilgangen på kunnskap ogkompetanse. Rapporten «Framtid i Nord» fra 2014viser at nordnorsk næringsliv står svakere ennnæringslivet i landet for øvrig med hensyn til utdann-ing, kompetanse, forskning og innovasjon.  Problemet er særlig akutt i privat sektor hvor andelensysselsatte med høyere utdanning bare er halvpartenav hva den er i resten av landet. Dette inkluderer ogsåden maritime næringen. I rapporten «Framtid i Nord» presenteres modell-kjøringer som viser at en ekstraordinær satsing påkompetansehevende tiltak i form av forskning, ut-vikling og utdanning vil føre til en betydelig økning iverdiskaping og sysselsetting i regionen. Dette tilsier økt satsing også fra myndighetenes sidepå næringsrettet forskning og utdanning. Men det erikke nok å bevilge penger, det må også satses riktig. Dette bringer oss over til den tredje knapphetsfaktori nordnorsk næringsliv – nemlig kapital. Sett i et 

nasjonalt perspektiv er privat kapital ikke lenger noenknapphetsfaktor. Gode prosjekter får stort sett – unn-taket er tidligfase prosjekter – den private kapitalende har behov for. Under oljeboomen frem til 2014 var det mangesørnorske petroleumsselskaper som viste interessefor å etablere seg i Nord-Norge. Forutsetningen var athovedkontoret skulle ligge i sør, aktiviteten i nordskulle være en filial. Da markedet falt i 2014 var dennordnorske aktiviteten i Nord-Norge det første somble lagt ned. Lærdommen er ikke at vi i Nord-Norge skal si nei takktil investeringer og etableringer verken fra Sør-Norgeeller utlandet. Erfaringen er at vi i Nord-Norge måbygge opp en fysisk og sosial infrastruktur som kanbidra til at vi over tid kan bygge opp nordnorskekunnskaps- og kompetansemiljøer, og en kapitalbasesom gjør oss i stand til å bygge våre egne hoved- ogbeslutningskontorfunksjoner. 
Handlingsplanen for SARiNOR
(Revidert utgave)SARiNORs HANDLINGSPLAN ble presentert på etmøte 14. mars 2018 for representanter fra Justis- ogberedskapsdepartementet, Samferdsel departementet,Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskerideparte-mentet og Forsvarsdepartement. Siden den gang har det skjedd 2 større hendelser somhar mobilisert den norske redningstjenesten. Denførste var ulykken med fiskebåten «Northguider» iromjulen 2018. Alle 14 om bord ble reddet etter endramatisk redningsaksjon. Den andre var var hendelsen med cruiseskipet «Viking Sky» i mars 2019 med over 1300 menneskerom bord. Igjen var marginene på vår side. Disse 2 hendelsene har utløst en stor debatt om dennorske Sar-beredskapen er tilstrekkelig. I Den forbindelse har mange vist til de faglige anbefalingenetil SARiNOR. Disse anbefalingene lå også til grunn forinterpellasjonsdebatten i Stortinget 12. februar i år. Med utgangspunkt i begivenhetene siden handlings-planen ble lagt frem for 3 år siden ble planen revidertpr april i år. 
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ARCSARARCSAR 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. Maritimt Forum har deltatt på to møter, et i Roma 3 dager i slutten av februar 2019, og et i Reykjavik ibegynnelsen av oktober 2019. Reisene og arbeids-timer i forbindelse med møtene dekkes av prosjekteti etterkant. Prosjektledelse og toktplanleggere fra ARCSAR deltarpå planleggingsmøter i SARex Svalbard-prosjektet for

å skaffe seg innsikt i hvordan Maritimt Forum Nordog prosjektledelsen i SARex Svalbard planlegger sineaktiviteter i 2020. 
The Arctic Operational
Emergency Agency innovation
Platform (ACOPE) Hovedformålet for ACOPE er å utvikle en plattform forinnovasjon innen arktisk beredskap (Arctic Ope-rational 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 og lever-andørindustri. ACOPE er finansiert av Utenriksdepartementets Arktis 2030-program. Deltakerne i ACOPE er en sub-gruppe av deltakernepå ARCSAR-prosjektet. Møter i ACOPE har derfor blittgjennomført i tilknytning til møtene i ARCSAR. 
Andre I tillegg deltar vi i følgende prosjektert: BusinessIndex, Noreth, Salienseas, ifra og Kolarctic. 

Deltakelse i eksterne prosjekter
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På landsbasis eksisterer det i dag et landsdekkendeMaritimt Forum og syv regionale MF-fora. Til sammenrepresenterer disse over 700 bedrifter og organisa-sjoner omfattende både arbeidstaker- og arbeids-giversiden. Selv om Maritimt Forum Nord er et selvstendig foretak foregår det et nært næringspolitisk samarbeid

med de øvrige MF-fora. Dette skjer i form av fellesmøter og felles uttalelser til regjeringen og Stortinget. I april 2020 er det 30 år siden Maritimt Forum blestiftet i Oslo med 550 deltakere fra hele det maritimemiljøet. Den maritime alliansen som da ble stiftet hari ettertid vist seg å ha livets rett. Samtidig er det behovfor fornyelse. 

Det næringspolitiske samarbeidet 
med de øvrige Maritime fora
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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 etbetydelig potensialt til forbedringer. Derfor vil slikt

arbeid bli prioritert i 2020. Blant annet vil vi rettefokus mot medlemmenes behov innenfor myndighets-kontakt 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.  For å nå vår målsetting har vi ansatt en person i endelstilling i Tromsø med virkning fra 1. juli.  

Medlemsservice

Planer for 2020Maritimt Forum Nord går i 2020 inn i en ny fase. Daglig leder gikk av etter nesten 22 års tjeneste, menfortsetter ennå en tid som arbeidende styreleder.   Som ny daglig leder er ansatt Terje Løyning. Han harallerede i vel et år arbeidet i Maritimt Forumssekretariat og overtok fra 1. januar 2020 leder-ansvaret.  Fordi arbeidet med Nordområdespørsmålene er blittså omfattende er det besluttet å foreta en todeling avarbeidsoppgavene mellom daglig leder og styreleder. Daglig leder skal ha ansvaret for forumets dagligedrift, for kontakten med medlemmene og formedlemsservice. Han vil også han ansvaret for kontakten med det nasjonale og de regionale MaritimtForum-organisasjonene. Tor Husjord vil i egenskap av styreleder lede arbeidetmed Nordområde aktivitetene, herunder SARexSvalbard. Ale fysiske aktiviteter for SARex Svalbardskal være avsluttet innen 1. juli 2020 og sluttrapport

til Utenriksdepartementet skal foreligge innen utløpet av 2020. Videre vil han lede arbeidet medKompetansenoden og kontakten med politiskemyndigheter regionalt og nasjonalt.  
Andre planlagte aktiviteter • Havromsstrategi,• Nettverksbygging• Nasjonal transportplan• Nærskipsfarten• Utdanning, opplæring og rekruttering av maritimtog teknisk personell• Miljøspørsmål• Refusjonsordningen for sjøfolk/Nettolønns-ordningen
For å påvirke den politiske «dagsorden», er detviktig at det drives kontinuerlig folkeopplysning omden maritime næring. Næringen må synliggjøres isterkere grad enn det som er tilfellet i dag. Budskapetmå være fakta-basert, hvor bl.a. næringens størrelseog omfang må inngå som en viktig del. 



Vi ser fremover!

En takk til våre støttespillereStyret retter avslutningsvis en takk til alle personer, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, departementer, og politikere, spesielt Nord Norgesbenken, som har støttet MFN gjennom 2019. Et betydelig dugnadsarbeid er utført gjennom året, både av styrer, medlemmer, organisasjoner og enkeltpersoner. 
Narvik, 23. januar 2020Styret i Maritimt Forum Nord SA
Styrets leder/signatur

Tor Husjord
Styremedlemmer/signatur

Tor S. Andersen                                             Lasse Karlsen Rune Arnøy                          
                                                                         

Jan Oddvar Olsen                            Annette Meidell                                        Roald Isaksen Hilde Kjerstad
Johnny Hansen                                     Bianca Maria Johansen Marius Ytterstad
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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, politikere 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 å treffe beslutningstakere og kompetansemiljø.– Maritimt Forum arrangerer jevnlig medlemsmøter, og tilbyr våre medlemmer å arrangere temamøter i samarbeid med oss.
5. Fakta og statistikk– Maritimt Forum har tilgang og oversikt på oppdaterte kartlegginger, regelverk og faktagrunnlag om næringen.
6. Rekruttering av de beste hodene– Maritimt Forum satser aktivt på rekruttering og profilering av den maritime næringen for å tiltrekke seg talentene til bransjen.– Maritimt Forum synliggjør maritim næring gjennom tydelige profilerings- og rekrutteringskampanjer – Maritimt Forum representerer den maritime klyngenpå skoler og utdanningsmesser og gir også bedriftenemulighet 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 medmaritim 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 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



Vi er til for 
maritim næring!

Maritimt Forum Nord
arbeider for saker viktige for

maritim næring og vår
medlemsmasse. 

Medlemsmassen inneholder organisasjoner
og bedrifter fra hele verdikjeden i den

maritime næringsklyngen i Nord-Norge. Ta del
i det maritime felleskapet du også 

– ta del i et nettverk som har din 
bedriftsinteresse i fokus. 
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