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Styrets beretning
Innledning
Globaliseringen og vekst i verdenshandelen er den
viktigste markedsdriveren for verdens skipsfart. 90
prosent av verdenshandelen fraktes med skip. Ved
utgangen av 2013 er det g
 lobale makrobildet fortsatt
preget av beskjeden vekst i verdensøkonomien. Selv
om veksten er i ferd med å ta seg opp er det fortsatt
betydelig usikkerhet, særlig knyttet til den økonomiske utviklingen i Europa.
Mange rederier har opplevd krevende tider etter finanskrisen. Generelt har 2013 vært et år med bedring
i en rekke markedssegmenter, og Norge som maritim nasjon har samlet sett kommet styrket gjennom
finanskrisen. Vi er ett av få land i verden med en
nærmest komplett maritim klynge, med internasjonalt ledende rederier, verft, utstyrsprodusenter,
klassifiseringsselskaper, meglere, forsikrings- og
finansinstitusjoner. Kompetanse og teknologiutvikling har gjort at den norske maritime næringen
er blitt verdensledende, ikke bare på havet, men nå
også i og under havet. Den sterke økningen i norske

kontraheringer av nye skip kan ses som et uttrykk
for at den norske maritime næringen posisjonerer
seg for fremtidig vekst.
Rederiene representerer kjernen i en maritim
næring med over 100 000 ansatte og en verdi

skaping som nå tilsvarer 160 milliarder kroner
årlig. Dette er mer enn en dobling siden 2004. I
dag skaper r ederiene alene større verdier enn hele
den maritime klyngen i 2004. Ved utgangen av året
står norsk maritim næring godt rustet for videre ut
vikling. Styret vil understreke at en stabil og konkurransedyktig maritim politikk er avgjørende for å
sikre konkurransekraft og videre vekst.

En næring posisjonert for vekst
Norges Rederiforbunds konjunkturrapport, som
ble lagt frem under Årskonferansen 2013, viste at
rederiene forventet høyere inntjening, økt omsetning, og at de posisjonerte seg for langsiktig
vekst. Høy aktivitet på sokkelen bidro til at spesielt offshore-relaterte deler av næringen så lyst på
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fremtiden. Men også andre segmenter, med mer
krevende markeder, begynte å se bedringer i sine
segmenter.
Behovet for kvalifisert arbeidskraft var ved inngangen til 2013 stort, og Konjunkturrapporten anslo
at det bare på de flyttbare riggene i Nordsjøen var
behov for 4 500 nye ansatte de neste årene. I markedsverdi har Norge nå verdens femte største flåte,
og norske rederier har en av verdens største ordrebøker.
Norges Rederiforbund jobber med det hovedmål å
posisjonere den norske maritime næringen som en
ledende internasjonal aktør i en verden som kjennetegnes av store maritime muligheter. Økt global
og regional handel vil over tid føre til økende transportbehov, økende urbanisering i kystnære strøk og
økt press på landbasert infrastruktur vil føre til stort
potensial for overføring av gods fra land til sjø og
veksten i verden vil øke etterspørselen etter energi
og gi vekst i maritime offshore aktiviteter.

Ny regjering med maritime ambisjoner
2013 har vært et år preget av store og viktige
næringspolitiske hendelser. Valgkamp, stortings
valg, regjeringsforhandlinger med dannelse av ny
regjering og fremleggelse av ny regjeringsplattform
har vært viktige begivenheter.
Stortingsvalget 9. september ga de borgerlige
partiene klart mandat til å danne ny regjering. Totalt
fikk FrP, Høyre, Venstre og KrF 96 av 169 mandater
på Stortinget. Ikke ved noe valg tidligere har de borgerlige partiene samlet fått like stor oppslutning.
Valgresultatet førte til betydelige endringer i det
norske politiske landskapet. Etter åtte år med flertallsregjering har vi nå fått en mindretallsregjering.
Regjeringsplattformen har høye og forpliktende
ambisjoner om en offensiv satsing på maritim verdiskaping. En ansvarlig økonomisk politikk, kombinert med tydelig satsing på næringslivet, maritim
sektor, privat eierskap og nærskipsfart, er helt avgjørende for å sikre fremtidig vekstkraft. Viderefø3
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Årskonferansen 2013

ring av rederibeskatningen og en styrking av nettolønnsordningen er viktige tiltak for å nå dette.

Årskonferansen 2013 og Nor-Shipping
I mars gjennomførte Norges Rederiforbund sin første Årskonferanse med fremleggelse av vår første
konjunkturrapport. Målet med Årskonferansen er
å etablere en attraktiv møteplass mellom næringens
sentrale aktører, beslutningstakere, myndigheter og
andre organisasjoner. Tema for konferansen, som
ble åpnet av daværende statsminister Jens Stoltenberg, var «Store maritime muligheter».
Norges Rederiforbund var aktivt med i gjennomføringen av Nor-Shipping 2013 og var blant annet
vertskap for årsmøtet i International Chamber of
Shipping. Vi inviterte også, i samarbeid med det
Nærings- og handelsdepartementet, til maritimt
toppmøte, med deltagelse av ICS’ president Masamichi Morooka, skipsfartsministre fra flere land
og IMOs generalsekretær Koji Sekimizu. Tema for
toppmøtet var de utfordringer vi ser som følge av
4

den kraftige nedsmeltingen av is i nordområdene.
Utviklingen åpner opp et nytt hav som stiller særskilte krav til det internasjonale samfunnet til å
etablere gode internasjonale regler for ferdsel i nye
områder.

Styrking av det norske flagget og utviklingen
i NIS
Et konkurransedyktig Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) er viktig for å bevare Norges posisjon
som skipsfartsnasjon. Dessverre er det et faktum at
antall NIS-registrerte skip synker. Fartsområdebegrensningene er en av de største utfordringene og
hindrene for å styrke attraktiviteten til NIS.
Av regjeringsplattformen til den nye regjeringen
fremgår det at det vil bli nedsatt et utvalg som skal
vurdere fartsområdebegrensningene for NIS og
innretningen av nettolønnsordningen. Utvalget
skal inkludere representanter for ansattes organisasjoner og næringen. Norges Rederiforbund ser
frem til å bidra konstruktivt i dette utvalgsarbeidet.

Maritime Summit 2013

State Aid Guidelines
Etter mange års evaluering, besluttet EU-kommisjonen høsten 2013 å videreføre de eksisterende retningslinjer for statsstøtte for maritim transport uendret. Disse retningslinjene representerer rammen
og referansen for norske myndigheters maritime
politikk, og legger direkte føringer på norske myndigheters handlefrihet i utformingen av rederibeskatningen og refusjonsordningen for sjøfolk. Kommisjonens beslutning innebærer at dagens norske
ordning for tonnasjebeskatning kan videreføres, og
at de forbedringer vi har foreslått i refusjonsordningen for sjøfolk vil være innenfor EUs rammer.
Norges Rederiforbund har arbeidet svært aktivt
og målrettet med denne saken både mot norske
myndigheter, direkte mot EU-kommisjonen og
gjennom våre allierte i de nasjonale europeiske
forbundene og i det Europeiske Rederiforbundet
(ECSA). Vårt klare mål har vært å videreføre dagens
retningslinjer. Styret er derfor tilfreds med at Kommisjonen fattet i tråd med vår målsetting.

Retningslinjene for statsstøtte er gjenstand for
Kommisjonens evaluering hvert syvende år. Det betyr at neste større evaluering etter planen vil finne
sted i 2020.

Rammebetingelser for privat eierskap
Det private norske eierskapet er en bærebjelke for
verdiskaping i næringslivet. God eierskapspolitikk
er derfor god næringspolitikk. Styret mener det
er gode signaler at den nye regjeringen legger opp
til å redusere formueskatten og at den allerede har
fjernet arveavgiften med virkning fra 2014. Formueskatten er en særnorsk skattebelastning som kun
rammer privat, personlig eierskap. Dette hindrer
utvikling og vekst i det norske private eierskapet.
Over 80 prosent av alle bedrifter i Norge har et
norsk privat eierskap. Hvert år etableres flere tusen
nye bedrifter der norske personer i all hovedsak står
bak. Innovasjon og nyskaping skjer best der ideer
møter privat kapital. Etter Styrets vurdering bør
derfor formueskatten fjernes helt.

5
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Flytting av gods fra land til sjø
Samferdsel og økt satsing på infrastruktur er ett av
hovedprosjektene til regjeringen. De har også sagt at
de vil ta nye virkemidler i bruk for å nå dette målet.
Basert på tilnærmingen om at transportsystemet
skal behandles som en helhet ble kystavdelingen i
Fiskeri- og kystdepartementet overført til Samferdselsdepartementet. Dermed har Samferdselsdepartementet blitt et felles transportdepartement.
Av de prioriterte områdene i regjeringsplattformen
vurderer Norges Rederiforbund følgende områder
å være de mest sentrale for å styrke nærskipsfarten;
forenkling og reduksjon i avgifter og gebyrer, modernisering og effektivisering av lostjenesten og økt
bruk av farledsbevis, havnepolitikk og flåtefornyelse. Utover dette vil Norges Rederiforbund jobbe
aktivt for bedret infrastruktur i tilknytning til havn
gjennom Nasjonal Transportplan og de årlige budsjettbevilgningene på området.

En konkurransedyktig eksportfinansiering
GIEK og Eksportkreditt Norge er viktige aktører
for å sikre de maritime virksomhetene tilgang til
finansiering. Eksportkreditt Norge sikrer en robust
og konkurransedyktig eksportfinansieringsordning for norsk næringsliv. Lånene gis av staten, slik
at kundene vil være sikret lån også i situasjoner hvor
kapitalmarkedene ikke fungerer.
Garantirammene til GIEK er et viktig bidrag til å gjøre det enklere og oppnå god finansiering for viktige
eksportkontrakter. Maritim næring og norsk skipsfart er de største brukerne av eksportfinansieringsordningene. Et velfungerende eksportfinansieringsog garantitilbud er derfor helt avgjørende for den
maritime næringens konkurransekraft, og dermed
for sysselsettingen langs hele kysten. I statsbudsjettet for 2014 økte rammene til GIEK med 10 mrd. kroner. Dette var et viktig bidrag for å sikre bedriftene
fortsatt tilgang til garantistillelse fra GIEK.

Modernisering av lostjenesten
Våren 2013 presenterte Losutvalget sin innstilling til
Fiskeri- og kystministeren. Norges Rederiforbund
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var en sentral pådriver for å få utvalget på plass, og
vi har vært representert i utvalget. Utvalget foreslår
blant annet å innføre en differensiert farledsbevisordning med lettelser for de minste fartøyene, samt
utvidede rettigheter for navigatører med lang erfaring i kystnavigasjon. Utvalget går videre inn for
en omorganisering av lostjenesten, konkurranseutsetting av tilbringertjenesten og flytting av losbordingsfeltet i Oslofjorden.
Forslaget setter sikkerheten i høysetet samtidig som
det legger grunnlaget for en mer smidig trafikkavvikling på kysten. En sterk teknologisk utvikling av
navigasjonsutstyr og høyere kompetanse om bord
har gjort det nødvendig å modernisere dagens lostjeneste. Norges Rederiforbund vil i tiden fremover
jobbe aktivt for at utvalgets innstilling blir fulgt opp.

Mangfold på norsk sokkel
Norsk sokkel vil være et attraktivt marked med høy
aktivitet i lang tid fremover. Diskusjon om aktørbildet og arbeidsfordelingen på sokkelen er blitt
aktualisert, ikke minst gjennom Statoils satsing på
lisenseide rigger. Dette reiser etter Styrets mening
viktige prinsipielle spørsmål av både politisk og
kommersiell natur. Norges Rederiforbund mener at
en modell med lisenseide rigger vil svekke en godt
etablert, velfungerende og effektiv arbeidsdeling i
norsk olje- og gassvirksomhet. Konkurranse mellom ulike aktører og teknologiløsninger er viktig for
å fremme innovasjon og finne effektive løsninger
for leting og produksjon. Dette mangfoldet har bidratt til at norsk offshorenæring har fått en verdensledende posisjon og er avgjørende viktig for norske
leverandørbedrifters konkurranseposisjon i utlandet. Vesentlige endringer i denne arbeidsdelingen
kan svekke aktørmangfoldet, konkurransekraften,
innovasjonen og miljø- og teknologiutviklingen på
norsk sokkel.

Blått hav – grønn fremtid
Norges Rederiforbund har en offensiv og ambisiøs
«nullvisjon». Målet er at norsk skipsfart og offshore
entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige
utslipp til sjø eller luft. Forbundet har over mange
år utarbeidet posisjoner og strategier på flere om-
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råder innenfor miljø og har nå sammenfattet og
ferdigstilt disse i en samlet miljøstrategi kalt «Blått
hav – grønn fremtid». Her omtales de miljøpolitiske
posisjoner og prioriteringer forbundet mener vil
prege skipsfartens miljøarbeid de nærmeste 15–20
årene. Strategien har hatt en grundig gjennomgang
i våre gruppestyrer og fagutvalg, og ble vedtatt i NRs
Styret 4. desember. Sammen med våre tidligere publikasjoner om innovasjon, nordområdene, nærskipsfarten, eierskap og maritim offshorevirksomhet er miljøstrategien viktige verktøy i vårt politiske
arbeid.

Klima
Norges Rederiforbund mener at utslipp fra skipsfarten kan og bør reduseres ytterligere, men dette
vil bare være mulig gjennom å ta i bruk tilgjengelig
teknologi, samt gjennom innovasjon og teknologisk
nyskaping. Det jobbes både internasjonalt, regionalt og nasjonalt for å begrense utslipp av klimagasser, og skipsfarten var i 2011 først ute med bindende
globale utslippsreguleringer gjennom IMO, på tvers
8

av en hel industrisektor. For å støtte opp om IMOs
arbeid besluttet EU høsten 2012 å etablere et system for overvåking, rapportering og verifisering av
CO2-utslipp fra skipsfarten, et såkalt MRV-system
(Monitoring – Reporting – Verification). Dette tiltaket vil i seg selv bidra til bevisstgjøring og kunnskap
rundt omfanget av CO2-utslipp. Et slikt system skal
også levere oppdaterte data som grunnlag for en
prismekanisme knyttet til utslipp utover fremtidig
vedtatte utslippstak. Norges Rederiforbund har i
hele 2013 gjennom ECSA kommentert og arbeidet
grundig med dette forslaget og hatt jevnlige møter
med sentrale beslutningstagere i EU-kommisjonen
for å ivareta medlemmenes interesser.

Utslipp til luft
For å redusere utslipp av luftforurensede stoffer vil
nye, strenge internasjonale krav tre i kraft de nærmeste årene. Gjennom tekniske og operasjonelle forbedringer og en betydelig overgang til bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold, vil vi de nærmeste årene
få en kraftig reduksjon i utslipp av svovel og nitrøse

gasser fra skip. De strenge utslippskravene vil føre til
drastisk reduksjon i SOx-utslippene fra skipsfarten.
Forbundet mener det er viktig at det internasjonale
samfunnet står fast ved de vedtatte SOx-bestemmelsene og sikrer implementering på samme vilkår for
alle. Regionale unntaksbestemmelser er uheldige for
en global næring som skipsfart siden de kan virke
konkurransevridende og føre til at transport flyttes
fra sjøen og over til andre mindre hensiktsmessige
og mindre miljøvennlige transportformer.
Kravene til utslipp av NOx skal iverksettes over tid
og innenfor ulike geografiske områder. Det er etablert generelle krav for nye motorer installert på
skip etter 1. januar 2011. Videre foreligger det særskilte utslippskrav for skip som opererer innenfor
NOx ECA-områder (NECA) fra 1. januar 2016. I dag
er det kun kystlinjen utenfor USA og Canada som
er definert som NECA. En teknisk ekspertgruppe
oppnevnt av IMO har gjennomgått tilgjengelig teknologi og konkludert med at datoen 1. januar 2016
for implementering av NOx-bestemmelsene bør
opprettholdes. Men enkelte land har argumentert

for at kravene burde utsettes i fem år – til 2021 – på
grunn av at det påstås å være lite teknologi tilgjengelig og at det i tillegg er vesentlige mangler ved
de teknologiene som er på markedet. Norges Rederiforbund, sammen med de fleste vestlige land,
støtter ikke dette utsettelsesforslaget og ønsker å
opprettholde 2016 da vi, i likhet med den tekniske
ekspertgruppen, mener det er tilstrekkelig med teknologi tilgjengelig for å møte kravene.

Håndtering av ballastvann
Norges Rederiforbund støtter konvensjonen som
regulerer utslipp av ballastvann, men ser samtidig at
internasjonal skipsfart står overfor en rekke praktiske utfordringer ved implementering og innfrielse av
kravene innen de tidsfrister som opprinnelig var satt.
De nye tidsrammene medfører i praksis en utsettelse
av behovet for å installere renseutstyr på ubestemt
tid inntil konvensjonen er trådt i kraft, samtidig som
perioden for installering etter ikrafttredelse er utvidet til 5 år. Når situasjonen er blitt slik den er, støtter
vi en pragmatisk løsning for raskest mulig ratifika9
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sjon av konvensjonen. Imidlertid finner vi det svært
betenkelig at utsettelsen ikke krediterer rederier som
allerede har installert utstyr og endrer det internasjonale, omforente, beslutningsgrunnlaget som investeringen i renseutstyr i utgangspunktet var tuftet på.

Opphugging av skip
Norge ratifiserte som første land Hong Kong-konvensjonen for opphugging av skip sommeren 2013. Til
tross for dette, vet vi at det vil ta tid før forholdene ved
opphuggingsfasilitetene forbedres. Norges Rederiforbund er opptatt av at resirkulering av skip skal skje
på en forsvarlig måte uten risiko for liv og helse og miljø. I mars vedtok derfor Styret å forsterke forbundets
posisjon når det gjelder resirkulering av skip. Styret
ønsket med dette å presisere medlemmenes selvstendige ansvar for forsvarlig opphugging av skip, også når
skipet selges til tredjepart i forkant av resirkuleringen.
Det er uttrykt en klar forventning til medlemmene
om å følge Hong-Kong-konvensjonens bestemmelser
inntil konvensjonen trer i kraft. Videre sterkt fraråder
Styret forbundets medlemmer å resirkulere skip i
Bangladesh, med mindre det gjøres i forbindelse med
spesielle prosjekter som skal bidra til å heve standarden på opphuggingsfasilitetene i landet.

Norges Rederiforbund har tatt initiativ til å etablere
en arena hvor norsk og internasjonalt næringsliv
kan diskutere muligheter og utfordringer i nordområdene. Initiativet prosjekteres og konkretiseres
under tittelen Arctic Business og vil bli gjennomført
første gang i Bodø høsten 2014.

Nordområdene

Søk og redningstjenester i nordområdene

I februar 2013 lanserte Norges Rederiforbund sin
egen Nordområdestrategi. Ingen andre steder er
klimaendringene tydeligere enn i den arktiske regionen, hvor temperaturen stiger nesten dobbelt så
raskt som resten av planeten. Nedsmelting av havisen i Arktis kan påvirke globale værmønstre og havstrømmer. Utviklingen i nordområdene vil derfor
påvirke hele verden. På samme tid som polisen forsvinner, blir store mengder naturressurser avdekket.
Nye regionale og globale handelsruter åpner seg.
Denne utviklingen kan representere store endringer
i det globale mønster av handel og produksjon. Til
tross for utsikter til økt aktivitet i Arktis, bør vår tilnærming være preget av ansvarlighet og forsiktighet.

Det er inngått en intensjonsavtale mellom de 8
landene i Arktis Råd om samarbeid om søk og redningstjenester (SAR) i Nordområdene. For Norge
er det en viktig avtale, som også innebærer et stort
ansvar. 80 prosent av all skipstrafikk i Arktis går
innenfor det definerte norske SAR-området. Norges Rederiforbund tok derfor, gjennom forskningsprogrammet Maritim21, initiativ til å etablere SARiNOR. Prosjektet har som visjon at Norge skal
være verdensledende i planlegging, koordinering
og gjennomføring av redningsoperasjoner til havs
i Nordområdene. Prosjektet har fått økonomisk
støtte fra Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, samt et titalls bedrifter.
SARiNOR er i gang og har en prosjektleder tilknyttet Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland.

Når polisen forsvinner, vil særlig tre muligheter
åpne seg for økt maritim virksomhet: (1) Offshore
olje -og gassproduksjon (2) Arktiske destinasjonsseilinger (3) Transatlantiske gjennomseilinger.
10

Norges Rederiforbund har anbefalt tre typer tiltak
som vil være avgjørende for å sikre en bærekraftig
og forsvarlig aktivitet. For det første er et presserende behov for et regelverk for arktiske maritime
operasjoner, en «Polarkode», basert på relevante
konvensjoner i FNs International Maritime Organization (IMO), med hensyn til sikkerhet, miljø og
kompetanse. For det andre er det et behov for omfattende utbygging av infrastruktur for navigasjon,
kommunikasjon, værvarsling og overvåking av isforhold, beredskap, søk og redning, samt baser for
vedlikehold og forsyning. For det tredje er det et behov for å utvikle tilfredsstillende industrielle standarder for arktiske operasjoner knyttet til boring og
produksjon. Eksempler på dette er at teknologien
må være tilpasset vanskelige klimatiske forhold, det
blir behov for vinterkonservering av rigger og utstyr, og man må ha et innemiljø for de mest sensitive
delene av operasjonen.
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Ambassadørkorpset på besøk i Ålesund

Fortsatt konkurranse om arbeidskraften
Norges Rederiforbund har i 2013 drevet et omfattende arbeid innen kompetanseutvikling, rekruttering
og maritim utdanning. Utfordringene er å styrke det
nasjonale og internasjonale arbeidet for rekruttering
og utdanning til den norsktilknyttede flåten og å øke
kompetansen og samspillet langs hele verdikjeden,
fra yrkesfaglig utdanning til forskning og innovasjon.

Opplæringstillinger
2013 har vært et år med stor konkurranse om arbeidskraften til sjøs. Samtidig er det gledelig å se at det i
2013 var rekordmange søkere til maritim utdanning,
både kadett- og læreplasser. Antallet studenter som
gjennomfører utdanningen har økt og fører til at
flere søker om lærling- og kadettplass. Næringen
har i 2013 tatt inn rekordmange lærlinger og kadetter. Likevel har økningen i antallet som kommer ut av
skoleverket vokst så mye at det var mange som ikke
fikk opplæringsstilling. Norges Rederiforbund samarbeider med Norsk Sjøoffisersforbund gjennom
12

Stiftelsen norsk maritim kompetanse for å skaffe
plass til alle søkerne. Det arbeides samtidig med å få
en bedre samordning mellom skoleverk og næringen
om dimensjonering av de ulike studieretningene, og
samtidig øke antall opplæringsstillinger i næringen.

Global Maritime Knowledge Hub
Siden 2008 har maritim næring finansiert 21 gaveprofessorater til ulike maritime utdannings- og
forskningsmiljø. I 2013 er det utviklet ny strategi,
oppnevnt nye styremedlemmer og startet et arbeid
med utvidet distribusjon av forskningsresultatene.
Målet for 2014 er å skaffe flere gaveprofessorater og
utvide fagområdene som har fått støtte så langt. En
av de fremste seirene i 2013 for GMKH var at Stortinget vedtok gjeninnføring av gaveforsterkningsordningen fra 1. januar 2014. Det betyr at gaver til
doktorgradsgivende forskningsmiljøer på over
3 mill kroner får en automatisk forsterkning på
25 prosent fra det offentlige. Det vil gjøre det lettere
å rekruttere nye givere i 2014, samt at forskningsmiljøene får mer ut av gaven som gis.

Maritim Trainee
Maritim Trainee er et av landets mest populære og
prestisjetunge traineeprogram. I 2013 var det over
1 000 søknader på 28 stillinger for kull 9. Kull 9,
som har oppstart i august 2014, teller nå 25 traineer
og kan vokse noe frem til august. 2013 var også oppstart for kull 8 med 25 traineer.

renovering av eksisterende bygningsmasse, en dobling av dagens gulvareal gjennom påbygg, samt en
komplett ny simulatorpark rettet inn mot både deep
sea- og offshore-segmentene. Det jobbes for tiden
med å sikre en langsiktig 20 års leieavtale av tomten.

Bidrag til tyfonrammede på Filippinene

Etter svært gode tilbakemeldinger fra første runde av
Marex ble kull 2 satt i gang i oktober 2013. Med 14
nye deltakere er konseptet videreutviklet i samarbeid
med Duke Corporate Education og London School
of Economics. Marex II består av fire samlinger i
2013 og 2014 i Oslo, London, Durham og Shanghai.

Da Tyfonen «Haiyan» rammet Filippinene med
ødeleggende kraft, mobiliserte Norwegian Training
Center på Manila umiddelbart for å bistå i hjelpearbeidet. Skoleskipet som NTC disponerte ble det
første sivile skipet som kom inn med nødhjelp til
det hardest rammede området i Tacloban. Gjennom
innsamlingsaksjon bidro også Norges Rederiforbund med 2 mill. kr. i støtte til Røde Kors sitt arbeid
for de tyfonrammede på Filippinene.

Norwegian Training Center, Manila

Kina

Arbeidet med planene for oppgradering og fornyelse
av Norwegian Training Center i Manila har pågått
med full styrke også i 2013. Prosjektet innebærer full

Norges Rederiforbund har fulgt utviklingen i det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina med særlig oppmerksomhet etter utdelingen av fredsprisen

Marex
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i 2010. Vi har i denne perioden vært vitne til at de
politiske og handelsmessige forbindelser mellom
Norge og Kina er blitt stadig mer svekket. Det går ut
over norske bedrifters markedsposisjon og muligheter i Kina. Det svekker verdiskaping og arbeidsplasser her i landet, og det svekker i bred forstand
dialog og relasjoner mellom våre to land. Uten å
kompromisse vårt nasjonale verdigrunnlag, integritet eller politiske idealer, mener vi tiden inne for nye
initiativ for dialog og konstruktivt samarbeid. Etter
Styrets vurdering er det positivt at utenriksminister
Børge Brende flere ganger har uttalt at en normalisering av forholdet til Kina er høyt prioritert.

En ansvarlig arbeidsgiver
På arbeidsgiversiden er det Styrets mål å legge til
rette for best mulig felles nytte av de kollektive tariffavtalene mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, for på den måten å holde avtalene innenfor
forsvarlige rammer. Norges Rederiforbund har
gjennomført forhandlinger for en rekke av forbundets utenlandske NIS-overenskomster. Det er avtalt
hyrejusteringer i størrelsesorden 1-1,5 % pr. år, noe
som er på nivå med det som er gitt i sammenlignbare avtaler. Den nordiske NIS-overenskomsten er
regulert opp med 2,25 %, og samlet sett innebærer
oppgjørene at NIS opprettholder sin konkurransekraft.
Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og
de tre sjømannsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske
maskinistforbund om mellomoppgjøret for utenriksoverenskomsten for skip i Norsk Ordinært
Skipsregister (NOR) endte med brudd. Oppgjøret
ble brakt inn for Riksmeklingsmannen hvor det ble
lagt frem en skisse som ble akseptert der det ble gitt
lønnsøkning på 1,5 % for fergefarten og 2,4 % for
øvrige skipsoverenskomster.
Forbundet kom til enighet med Industri Energi,
SAFE og DOS i forhandlingene om andre-års regulering av riggavtalen som ga en lønnsøkning på
2,5 %. Tariffområdet omfatter mer enn 8 000 arbeidstagere på flyttbare innretninger og i plattformboring på norsk kontinentalsokkel.
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Skipsarbeidsloven
I april la Nærings- og handelsdepartementet frem
stortingsproposisjonen om Skipsarbeidsloven. Departementet har for det alt vesentligste fulgt forslaget
fra lovutvalget slik dette fremgår av NOU 2012:18 Rett
om bord. Der det har vært dissenser i utvalget har
departementet gjennomgående fulgt utvalgets flertall. Den nye loven trådte i kraft 20. august 2013, på
samme tid som Maritime Labour Convention trådte
i kraft. MLC 2006 forutsetter at hvert skip skal ha et
eget sertifikat, som bekrefter at flaggstaten har kontrollert og funnet arbeids- og levevilkårene om bord
på skipet i samsvar med konvensjonens krav. Forbundet arbeider aktivt i forhold til utformingen av de
nasjonale forskriftene for å unngå særnorske krav, og
har også vært i dialog med BIMCO, som har foretatt
tilpasninger i flere av sine standardkontrakter.
Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som
skal utrede tilpasninger av pensjonstrygden for sjømenn til prinsippene i pensjonsreformen. Utvalget
skal utrede og foreslå en varig pensjonsløsning for
arbeidstakere som i dag er omfattet av lov om pensjonstrygd for sjømenn. Utvalget er sammensatt av
partene i næringen og pensjonseksperter og skal levere sin innstilling innen 1. juli 2014.

Sertifisering av filippinske sjøfolk
EU har gjennom European Maritime Safety Agency
(EMSA) truet med å trekke sin generelle godkjenning
av Filippinenes maritime sertifikater, til tross for at
landet står på IMOS såkalte «White list». Bakgrunnen for dette er at det ved gjentatte revisjoner er funnet til dels store mangler og svakheter ved både den
maritime administrasjonen og utdanningssektoren,
og ved implementeringen av STCW-konvensjonen.
Med bakgrunn i den store andelen av filippinske sjøfolk i den internasjonale og norske flåten, er Styret
bekymret for situasjonen. Norges Rederiforbund tok
derfor i mai initiativ til et møte mellom næringen og
myndighetene i Nederland, Danmark og Tyskland,
med sikte på å etablere en felles plattform for å bistå
filippinske myndigheter. Samtlige lands myndigheter sa seg villige til å stille med ressurser som vil bli
koordinert av de nederlandske sjøfartsmyndigheter.

«

Skoleskipet som NTC disponerte ble det første
sivile skipet som kom inn med nødhjelp til det
hardest rammede området i Tacloban.»
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Maritim sikkerhet og beredskap
Norsk skipsfart opererer internasjonalt og er kontinuerlig eksponert for trusler knyttet til krig, terror,
piratangrep, sosial og politisk uro eller naturkatastrofer. Beredskapssekretariatet er etablert som et
samarbeid mellom norske myndigheter og næringen og bistår rederiene med råd om trussel- og risikohåndtering. I en krise eller akutt hendelse kan
sekretariatet bistå med blant annet krisehåndtering
og myndighetskontakt. Forbundets tilgjengelighet
i kriser er i 2013 styrket gjennom en kontinuerlig
bemannet vakttelefon (+47 900 95 001), som rederiene oppfordres til å føre opp på sin interne varslingsliste for kriser. I 2013 har sekretariatet deltatt i
en rekke øvelser sammen med rederier, Den Norske
Krigsforsikring for Skib, andre forsikringsselskap
og norske myndigheter. Dette videreføres i 2014.
Sekretariatet utfører også beredskapsrelaterte oppgaver for norske sivile og militære myndigheter.
Sent i 2013 bistod Beredskapssekretariatet UD og
NHD i å skaffe tilveie et fartøy som kunne delta i en
internasjonal operasjon for å frakte kjemiske våpen
ut av Syria. Flere norske rederier tok kontakt og uttrykte vilje til å bistå i dette viktige arbeidet. Det er
uttrykk for en positiv holdning som legges merke til.

Vellykkede sikkerhetstiltak i Adenbukta
De siste årene har rederiene og den maritime næringen brukt store ressurser på å beskytte seg mot
somalisk og annen piratvirksomhet. Resultatene
er tydelige; til tross for at situasjonen på land er den
samme som før, ble ingen norskkontrollerte skip kapret i 2013. Dette viser at god sikring og forberedelse,
i kombinasjon med innleide vakter og mer effektiv
militær patruljering av farvannet, virker. Norge ledet
NATO-styrken Ocean Shield på en utmerket måte,
og Styret understreker behovet for fortsatt militær
tilstedeværelse i disse områdene. Reduserer man de
militære eller sivile tiltakene, har pirater både kapasitet og vilje til hurtig å trappe opp igjen virksomheten.
Mens piratvirksomheten har vært nedadgående i
Adenbukta, er angrepene mot i Guinea-bukten blitt
mer voldelige og målrettede. Norges Rederiforbund
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følger utviklingen tett og arbeider for å styrke innsatsen i området, og for å bidra til et jevnt og høyt
sikkerhetsnivå på norskkontrollerte fartøy.
Siden 2010 har 600 pirater fått omskolering i Somalia, finansiert av Norges Rederiforbund, Utenriksdepartementet og Den Norske Krigsforsikring for Skib.
Pilotprosjektet, som drives av Kirkens Nødhjelp, har
vært vellykket og videreføres med støtte fra flere aktører i næringen. Selv om Somalia er et land uten fungerende sivile strukturerer og uten en sentralmyndighet
som håndhever lov og orden, er det mange gode krefter som trekker i riktig retning. Det er viktig å legge
merke til at det også skjer positive ting i Somalia, selv
om det ennå er stor usikkerhet knyttet til utviklingen.

Samfunnsansvar
Norges Rederiforbund har hatt stort fokus på bærekraft og sosial ansvarlighet også i året som er gått.
Årets CSR-konferanse drøftet temaer som miljøvennlig skipsfart, ansvarlig opphugging av skip, anti-korrupsjonstiltak og de nye lovkravene knyttet til
rapportering om samfunnsansvar for større regnskapspliktige bedrifter. CSR er i økende grad en del
av bedriftenes forretningsstrategi. For norske rederier er bærekraft og sosial ansvarlighet en integrert
del av det å drive kvalitetsskipsfart.

Anti-korrupsjonsarbeid – MACN og
pilotprosjektet i Nigeria
Vår e-læringsvideo «Pay or Delay» om anti-korrupsjonstiltak tas i bruk av stadig flere medlemmer.
Det maritime anti-korrupsjonsnettverket (MACN)
som næringen selv har tatt initiativ til, har også fått
økt oppslutning og teller nå opp mot 40 maritime
bedrifter. MACN er et verktøy for bedrifter som
ønsker å arbeide systematisk med anti-korrupsjon.
I løpet av året har MACN igangsatt et unikt pilotprosjekt i Nigeria i samarbeid med FNs UNDP og
nigerianske myndigheter med sikte på å forebygge
«facilitation payments» i havner i Nigeria. Det forventes at erfaringene fra prosjektet vil være overførbare til andre land i MACNs «hot spot»-liste. Prosjektet går nå over fra kartleggingsfasen til en fase
hvor konkrete handlingsplaner blir utarbeidet.
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Viktige alliansepartnere
For å sikre konkurransedyktige maritime rammevilkår har Norges Rederiforbund jobbet i tett allianse med Maritimt Forum. Dette er en viktig arena
for å styrke samarbeidet mellom organisasjoner og
bedrifter innen eksportrettet maritimt næringsliv.
Konkraft, sjøtransportalliansen og eierskapsalliansen er andre viktige samarbeidsarenaer i vårt næringspolitiske arbeid.

Organisasjon, medarbeiderstab og
likestilling
Antall årsverk knyttet til forbundets virksomhet
var ved utgangen av 2013 49 årsverk. I tillegg kommer fem medarbeidere innenfor virksomhet som

«
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er finansiert av andre gjennom refusjon av servicetjenester. Fordelingen mellom kjønnene er jevn når
det gjelder antall ansatte. Det samlede registrerte
sykefraværet var i 2013 5,4 %, sammenlignet med
5,0 % i 2012. Det er ikke registrert skader og ulykker
på arbeidsplassen i 2013.

Årsresultat
Årets resultat for 2013 ble et overskudd på
30,9 mill. kr., sammenlignet med 21,7 mill. kr. i
2012. Sum driftsinntekter økte med 1,9 mill. kr.,
fra 98 mill. kr. i 2012, til 99,9 mill. kr. i 2013. Sum
driftskostnader for 2013 er 100,4 mill. kr., en nedgang fra 105,2 mill. kr. i 2012. Netto finansposter
økte med 2,9 mill. kr. som et resultat av sterk avkastning på forvaltede midler.

Norge ledet NATO-styrken Ocean Shield på en
utmerket måte, og Styret understreker behovet for
fortsatt militær tilstedeværelse i disse områdene.»
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2013

Flåtestatistikk
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