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gjennom den krevende finanskrisen har Norges rederifor-
bund erfart at tilliten og legitimiteten til forbundet, har påvir-
ket regjeringens utmeisling av tiltak mot finanskrisen.

– tiltakene for å styrke finansmarkedene, var uttrykk 
for at myndighetene hadde tillit til våre analyser og tro 
på våre løsninger, sier han og legger til:

– ikke minst var beslutningen om å fjerne tidsbe-
grensningene for miljøandelen av tilbakebeskatningen 
et konkret og viktig resultat av at forbundets posisjon er 
styrket. det var en beslutning basert på troverdighet i vår 
virkeligbeskrivelse, enighet om behovene for særskilte 
tiltak for en av landets viktigste næringer, og samtidig et 
uttrykk for tillit til næringens konkrete og resultatorienterte 
miljøengasjement.

– det er ikke tilfeldig at skipsfartsområdet ble innlem-
met i regjeringens viktigste prioriteringer framfor klimat-
oppmøtet i københavn, eller at forbundet var representert 
i den offisielle norske forhandlingsdelegasjonen. det er 

konkrete uttrykk for tillit og gjennomslagsevne. det er et 
resultat av at norske rederier fyller en ambisiøs miljøvi-
sjon med konkret innhold. 

Alle rederier har i kjølvannet av finanskrisen vært tvun-
get til å snu hver stein i jakten på besparelser, rasjonali-
seringsgevinster og innstramninger. 

– som arbeidsgiverorganisasjon har det vært viktig for 
oss i forbundets administrasjon å bidra til å lette disse 
prosessene for våre medlemmer. det var helt avgjørende 
at vi gjennom 2009 har lykkes med å fremforhandle mo-
derate lønnsoppgjør for hele flåten, både nasjonalt og 
internasjonalt, sier Henriksen.

kompetanse er helt sentralt. 
– den unike kvaliteten i det norske maritime kompe-

tansemiljøet ligger i kombinasjonen av bredde og topp. i 
dette perspektivet er kvalitet i grunnutdanningene viktig 
på linje med det avanserte forsknings- og utviklingsarbei-
det som skjer i våre akademiske miljøer, sier han. 

«Vår maritime 
kompetanse er 

ubegrenset – jo mer vi 
bruker den, desto større 
blir den.»

Tellende 
resultater 
og tillit

– vår maritime kompetanse er ubegrenset – jo mer 
vi bruker den, desto større blir den. Årlig skaper rederi-
ene og de maritime bedriftene verdier for mer enn 100 
milliarder kroner, og 100 000 mennesker har sin daglige 
gange til en arbeidsplass i vårt hjemlige maritime miljø, 
sier Henriksen.

i 2009 har forbundet til tross for krevende oppgaver 
og store begivenheter tatt betydelige skritt i retning av 
å sikre en sunn og bærekraftig økonomi for forbundets 
virksomhet. 

– vi har vitalisert medlemsgruppene. vi kom langt i 
2009, men vi skal ta betydelige skritt videre i 2010.

100 års markeringen i september ble en verdig og 
minnerik festdag hvor forbundet bandt historien sammen 
med fremtidige ambisjoner.

– rederier og den maritime næringen har alle forut-
setninger for å fortsette og yte unike og store bidrag til 
det norske samfunnet i generasjoner fremover. disse 
bidragene har lagt grunnlaget for det moderne Norge, og 
disse bidragene vil være avgjørende for at vi skal kunne 
overlate en vekstkraftig økonomi, en robust velferdsstat 
og et godt samfunn til våre barn og barnebarn, avslutter 
Henriksen.

– Ved avgjørende korsveier har vi opplevd tillit og tilslutning til 
næringens interesser og forslag, sier administrerende direktør Sturla 
Henriksen når han oppsummerer 2009.

– deN uNike kvALiteteN i det norske kompetansemiljøet ligger i kombinasjonen av bredde og topp, sier Henriksen.
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Brottsjøer inn over næringen
finanskrisen sendte verdensøkonomien i utforbakke i 
2009. den norske skipsfarts- og offshorenæringen var 
ikke noe unntak, og opplevde sitt største tilbakeslag siden 
krigen. usikkerheten startet allerede i siste halvdel av 
2008 med en hurtig voksende global finanskrise. opp-
bremsingen i de internasjonale markedene slo hardt og 
direkte inn i norsk rederivirksomhet. Næringen sto overfor 
en kraftig forverring av konkurranseevnen. sterke ratefall, 
reduserte tonnasjebehov innen alle markedssegmenter, 
kanselleringer av kontrakter, tilnærmet utlånsstopp og 
en dramatisk økning i bankenes marginer og stadig flere 
skip i opplagsbøyene, tegnet et dystert bakteppe for de 
maritime næringene gjennom hele 2009. Nær sagt alle 
segmentene opplevde et kraftig fall i inntjeningen. over-
kapasitet av tonnasje og transportkapasitet, overkontra-
hering av skip, sterk nedgang i verdenshandelen, negativ 
vekst i bNP og fallende oljepris var viktige indikatorer på 
et svært krevende situasjonsbilde for forbundets med-
lemmer. 

Norges andel av verdensmarkedet innenfor offshore 
er anslått til hele 15 prosent – og i de mest avanserte og 
kompetansekrevende segmentene i dette markedet har 
norske rederier en enda sterkere posisjon. spesialise-

2009 går over i historien som et år preget av krevende utfordringer, 
viktige gjennomslag og minneverdige begivenheter for Rederiforbundet 
og hele den norske maritime næringen. 

Den største krisen i internasjonal økonomi på generasjoner sendte 
sjokkbølgene inn over næringen, og truer lønnsomhet, verdiskaping 
og arbeidsplasser hos en rekke av våre medlemsrederier. Samtidig 
satte Høyesteretts dom sluttstrek for den juridiske behandling 
av overgangsreglene i Stortingets vedtak om overgangsreglene i 
rederiskatteordningen fra 2007. 2009 var også året hvor Norges 
Rederiforbund feiret sine første 100 år. Samlet understreker disse 
begivenhetene slik styret ser den styrke og merverdi som fellesskapet gir 
i arbeidet med å realisere felles interesser og verdier. 

ringen blant enkelte offshorerederier har gått i retning av 
kapitalintensive satsinger knyttet til seismikkundersøkel-
ser, brønntjenester og avanserte anleggsinstallasjoner 
på havbunnen.

styret har de siste årene sett med bekymring på at 
aktivitetsnivået på norsk sokkel er for nedadgående, først 
og fremst i form av redusert oljeproduksjon, svak funnut-
vikling og lav tilgang på letearealer. denne bekymringen 
deles av en rekke sentrale aktører i leverandørindustrien, 
og fra flere hold er det derfor sendt klare meldinger til 
myndighetene om å stimulere til økt aktivitet offshore og 
større fleksibilitet i garanti- og eksportfinansieringsord-
ningene.

usikkerheten knyttet til aktivitetsnivå og prisutviklingen 
på olje og gass – samtidig som kredittmarkedene nær-
mest har stoppet opp – har gjort det svært krevende for 
næringen å videreutvikle ett av verdens mest komplette 
teknologimiljøer til havs. selv om bunnen i den globale 
konjunkturnedgangen synes å være snudd til en svak 
oppgang, anslår styret at disse problemene vil forsterkes 
gjennom 2010 og de nærmeste årene. 

forbundets medlemsrederier rapporterte om vedva-
rende og kraftig fall i aktivitetsnivå, inntjening, rater, skips-
verdier og aksjekurser. styret la stor vekt på at forbundet 

Styrets 
beretning
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skulle ha den mest oppdaterte og treffsikre kunnskapen 
om markedssituasjonen, og konsekvenser av finanskrisen 
for den maritime næringen. gjennom 2009 er det derfor 
lagt ned et betydelig arbeid i å frembringe, analysere og 
videreformidle faktisk informasjon fra forbundets med-
lemsbedrifter til beslutningstakere i regjering, stortinget 
og forvaltningen. disse medlemsundersøkelsene har 
vært viktige i arbeidet med å etablere tillit til forbundets 
synspunkter og legitimitet til de forslag og tiltak som for-
bundet har fremmet overfor myndighetene. for å møte 
næringens spesifikke behov prioriterte styret å fremme 
forslag om tiltak for å øke likviditeten i rederiene gjen-
nom et forslag om midlertidig forskyvning av innbetaling 
av overgangsskatten, og tiltak for å styrke rederienes 
egenkapital ved å fjerne fristen på 15 år for investeringer 
i miljøtiltak.

i januar 2009 fjernet regjeringen fristen for når avset-
ninger til miljøfond skal være brukt til miljøtiltak. dette 
medførte at rederiene kunne føre miljøfondet som egen-
kapital. en fjerning av tidsfristen for miljøfondet ga en reell 
styrking av egenkapitalen. dette var spesielt viktig i den 
økonomiske situasjonen man sto i gjennom 2009, og et 
viktig resultat av et langsiktig og systematisk arbeid fra 
forbundets side. 

adgangen til å gi lover tilbakevirkende kraft. med det er 
sluttstrek satt for den juridiske prosessen som fulgte i 
kjølvannet av stortingets vedtak i 2007.

i desember 2007 vedtok stortinget en ny rederiskatte-
ordning. samtidig ble det vedtatt overgangsregler mellom 
den tidligere ordningen fra 1996 og den nye ordningen. 
overgangsreglene utløste beskatning av tidligere skattefrie 
inntekter og gevinster selv om det ikke hadde vært foretatt 
handlinger som etter 1996-ordningen ville utløse skatt. 

rederiforbundet har vært av den oppfatning at over-
gangsreglene som ble vedtatt i 2007 er i strid med grunn-
loven § 97 som forbyr å gi lover tilbakevirkende kraft. tre 
av forbundets medlemmer; farstad shipping, bW gas 
og bergshav management, besluttet i 2008 å gå til søks-
mål mot staten for å få kjent ligningsvedtakene for 2007 
ugyldige med bakgrunn i grunnloven § 97. saken mellom 
bergshav management og staten ble behandlet i Aust-
Agder tingrett som frifant staten. de andre sakene ble 
behandlet i oslo tingrett som kom til at overgangsreglene 
er i strid med grunnloven § 97. bergshav management 
anket dommen i Aust-Agder tingrett og staten anket dom-
men i oslo tingrett.

etter styrets vurdering er dette en prinsipiell avgjørelse 
av stor betydning for rettssikkerheten i Norge. dommen 

bidrar til å styrke Norges omdømme som attraktivt og 
stabilt investeringsland for næringsvirksomhet, og til å 
gjenreise tilliten til forutsigbarhet og langsiktighet i ram-
mebetingelsen for en av de viktigste fremtidsnæringene 
for norsk næringsutvikling og verdiskaping. 

Norge tok opp kampen mot piratene
Piratproblemet rundt Afrikas Horn eskalerte kraftig både 
i omfang og karakter i 2009. På mange måter gikk si-
tuasjonen fra ille til verre. 52 skip ble kapret, mot 46 
året før. samtidig økte antallet mislykkede forsøk på 
kapringer fra 95 til 175. den samlede pirataktiviteten 
var vesentlig høyere i 2009 enn i 2008 – og den høy-
este noensinne.

mellom 10. juli og til utgangen av året var det ingen 
kapringer i Aden-bukta. Økt militært nærvær i området og 
betydelig bedre internasjonal koordinering av innsatsen 
var en viktig årsak til dette. rederienes egne forberedelser 
og beskyttelsestiltak var også viktig. trening av skips-
mannskapene i hvordan de skal opptre i tilfelle angrep, 
forhåndsregistrering av transittene gjennom Aden-bukta 
og fysiske sikringstiltak av skipene bidro til at antall kap-
ringer gikk kraftig ned i dette området. 

også gjennom en mer aktiv og fleksibel bruk av de stat-
lige virkemidlene i innovasjon Norge, giek og eksportfi-
nans gjennomførte regjeringen tiltak som til en viss grad 
bidro til å avhjelpe situasjonen for rederiene.

styret så med stigende uro utover året at bankenes 
utlånsvillighet ble svekket, og at finansieringsinstitusjonene 
søkte seg bort fra eksponering innen skipsfart. flere re-
derier opplevde at bankene økte sine marginer kraftig, at 
kravene til egenkapital ble betydelig økt, løpetidene ble re-
dusert og at interessen for å gå inn i nye prosjekter nærmet 
seg et nullpunkt. regjeringens bankpakke vinteren 2009 
styrket bankenes kjernekapital, og ga et nødvendig og vik-
tig grunnlag for at bankene kunne opprettholde utlånsvirk-
somheten. til tross for disse tiltakene opplevde store deler 
av næringen en særdeles krevende finansieringssituasjon 
gjennom hele 2009. det er etter styrets vurdering grunn til 
å anta at situasjonen for en rekke bedrifter i maritim næring 
fortsatt vil være særdeles krevende også i 2010.

Høyesterett ga rederiene medhold
fredag 12 februar 2010 konkluderte Høyesterett med at 
de overgangsordningene stortinget vedtok i 2007 er i strid 
med grunnlovens § 97, som begrenser myndighetenes 

eN fjerNiNg Av tidsfristeN for miLjØfoNdet ga en reell styrking av egenkapitalen. dette var spesielt viktig i den økonomiske situasjonen man sto i gjennom 2009.
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med unntak av kapringen av det norsktilknyttede kje-
mikalietankskipet «bow Asir» i mars 2009, som ble løslatt 
etter 16 dager i fangenskap, er norske rederier fortsatt 
lite representert på angreps- og kapringsstatistikken.  
rederiforbundets inntrykk er at norske rederier ser en 
klar sammenheng mellom beskyttelsestiltak og risikoen 
for å bli kapret, og derfor forbereder seg godt før de går 
inn i disse utsatte havområdene.

rederiforbundet ser med stigende uro på at piratakti-
viteten er delvis forflyttet og har økt i det såkalte somali-
bassenget og det indiske hav. Angrep er blitt registrert 
ned til seychellene og 1000 sjømil ut fra Afrika-kysten. 

rederiforbundet har vært tungt involvert i piratproble-
matikken gjennom flere år, blant annet i nær dialog med 
norske myndigheter. styret var derfor svært tilfreds da 
den norske fregatten kNm fridtjof Nansen sommeren 
2009 satte kursen mot de piratutsatte havområdene for 
å slutte seg til de internasjonale styrkeoperasjonene i 
Aden-bukta, og forbundet er ikke i tvil om at den norske 
militærinnsatsen har vært et viktig bidrag til sikkerheten 
og beskyttelsen av internasjonal skipsfart i området.

Piratvirksomheten er uløselig knyttet til situasjonen på 
land i somalia. det kan ikke forventes en varig løsning til 
sjøs før situasjonen i det somaliske samfunnet er stabilisert. 

rederiforbundet og den Norske krigsforsikringen for skib 
valgte høsten 2009 å gå sammen med kirkens Nødhjelp 
om et prosjekt for å tilby ungdom i eyl-området et alternativ 
til pirat-virksomheten, primært gjennom yrkesutdannelse. 
Prosjektet, med en økonomisk ramme på nær syv millioner 
kroner har en varighet på tre år, fra 2010–12. 

Et sterkt norsk flagg
rederiforbundets statistikk viser en kraftig tilbakegang i 
antall skip i norsk register gjennom hele det siste tiåret. Av 
en total norsk utenriksflåte på 1 660 skip i 2000 var 1 040 
under norsk flagg – 757 av disse registrert i Nis. 1/1-2010 
er de tilsvarende tallene en total flåte på 1 836 skip, hvorav 
844 er under norsk flagg – 584 av disse registrert i Nis.

spesielt viser oppslutningen om Nis en langsiktig ned-
adgående trend. det er bekymringsfullt, ikke bare sett i 
lys av at en slik utvikling vil redusere Norges innflytelse 
internasjonalt, men også fordi utflagging ofte medfører at 
man velger utenlandske løsninger også på andre viktige 
områder. konkurransesituasjonen mellom skipsregistrene 
har tilspisset seg kraftig siden Nis ble etablert i 1987, 
og fartsområdebegrensningene i Nis representerer en 
spesiell utfordring. 

rederiforbuNdet ønsker et sterkt norsk 
flagg. det er viktig for Norges posisjon som en 
ledende internasjonal sjøfartsnasjon og for å ved-
likeholde en sterk kjerne av norsktilknyttet rederi-
virksomhet i den maritime verdiskapningen.

Norges rederiforbuNd     ÅrsrAPPort 2009    stYrets beretNiNg
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farvann. regelverket som nå er vedtatt unntar utenland-
ske sjøfolk i tjeneste på skip knyttet til oljevirksomheten 
på norsk sokkel. regelverket for øvrig, spesielt når det 
gjelder skip i fart mellom norske havner, synes å være 
praktisk utformet slik at det unntar skip i utenriksfart.
sjømannsorganisasjonene har imidlertid varslet mulige 
aksjoner mot rederier som ikke betaler norske lønninger 
til utenlandske sjøfolk på skip i slik fart. forbundet bistår 
de aktuelle rederiene i dette spørsmålet.    

Nye skritt mot miljøvisjonen
forbundets visjon om null skadelige utslipp til sjø og luft er 
videreført av prosjektet «fra visjon til handling» i 2009. det 
er definert to hovedmål for visjonen. det ene er å bidra til 
et rasjonelt internasjonalt regelverk som stiller strengere 
krav til utslippsgrenser. dette er nødvendig for å unngå 
konkurransevridning ved å la kravene gjelde alle skip som 
opererer i de samme markedene, uansett flagg. 

det andre målet er å fremme innovasjon og utvikling av 
nye, teknologiske og operasjonelle løsninger som kan bidra 
til å redusere miljøbelastningene. strengere utslippskrav 
og fokus på kostnadseffektiv drift er drivkrefter for utvikling 
og implementering av mer miljøvennlige teknologiske og 

operasjonelle løsninger. det er gledelig å se at flere av 
rederiforbundets medlemmer jobber målrettet for å utvikle 
og implementere bedre og mer miljøvennlige løsninger.

De internasjonale klimaforhandlingene
rederiforbundet arbeider tett med norske myndigheter 
for å oppnå en hensiktsmessig global løsning for regule-
ring av co2-utslippene fra internasjonal skipsfart – dette 
var et av fem prioriterte områder i den norske forhand-
lingsposisjonen på klimatoppmøtet i københavn. som 
ledd i styrets engasjement for å bidra til en effektiv og 
ikke-diskriminerende regulering av skipsfartens klimag-
assutslipp i regi av imo, deltok rederiforbundet med en 
representant i den norske delegasjonen til klimamøtet i 
københavn før jul.

under toppmøtet i københavn lyktes man ikke i å oppnå 
enighet om en ny klimaavtale, men det ble enighet om en 
politisk avtale (the copenhagen Accord) som omfatter en 
rekke viktige elementer for en ny klimaavtale. dette gir håp 
om at det skal lykkes å komme i mål med en klimaavtale 
på coP16 i november/ desember 2010 i mexico.

i forhold til skipsfartens klimagassutslipp står man 
etter københavn-møtet igjen med to alternativer, som 

rederiforbundet ønsker et sterkt norsk flagg. det er viktig 
for Norges posisjon som en ledende internasjonal sjø-
fartsnasjon og for å vedlikeholde en sterk kjerne av norsk-
tilknyttet rederivirksomhet i den maritime verdiskapingen. 
Høsten 2009 lanserte Nærings- og handelsdepartementet 
informasjonskampanjen «Norge som maritimt vertsland». 
kampanjen har som mål å trekke utflyttet norsk virksom-
het tilbake til Norge, samt å vekke interesse hos utenland-
ske aktører til å velge Norge som lokaliseringsalternativ 
for maritim virksomhet. styret deler regjeringens ambi-
sjoner om å styrke attraktiviteten i det norske flagget, og 
forbundet har gjennom konkrete innspill til Nærings- og 
handelsdepartementet fremmet forslag som vil kunne 
bidra til å snu den nedadgående trenden.

Arbeidsgiversiden
Arbeidet med å videreutvikle forbundets nasjonale og 
internasjonale tariffavtaler er en kontinuerlig prosess og 
dette arbeidet har følgelig fortsatt gjennom 2009. forbun-
dets tariffavtaler dekker nå sjøfolk fra i alt 12 nasjona-
liteter i tjeneste på norske og utenlandsregistrerte skip. 
Avtalene er internasjonalt konkurransedyktige samtidig 
som de gir den ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår. 

oppslutningen om avtalene blant medlemmene er økende 
og forbundet arbeider kontinuerlig med å utvide avtalever-
ket til nye nasjonaliteter sjøfolk og på nye områder f.eks 
sub sea virksomhet. et solid avtaleverk kombinert med 
bred oppslutning blant medlemmene styrker forbundets 
forhandlingsposisjon både her hjemme og internasjonalt. 
forbundets deltagelse i forhandlingene om sluttføringen 
av iLos maritime convention er et eksempel på dette.

også gjennom 2009 har det på arbeidsgiversiden blitt 
lagt vekt på å videreføre forbundets posisjon og relasjon 
i forhold til itf og våre norske og utenlandske forhand-
lingsmotparter. i avtaleforhandlingene har vi møtt større 
kriseforståelse hos de utenlandske organisasjonene 
enn hos organisasjonene her hjemme for moderasjon i 
lønnsoppgjørene. samtlige av de utenlandske avtalene 
ble prolongert uten lønnstillegg i 2009 mens de norske 
organisasjonene både på skipssiden og innenfor bore-
og entreprenørbedriftene krevde mekling, dog med et 
moderat lønnstillegg som resultat.

et av de tilbakevendende temaer er innføring av 2:4 
skiftordninger på deler av offshoreflåten, hvilket også i 
2009 er blitt avvist.

forbundet har vært sterkt engasjert i forhold til spørs-
målet om å innføre krav om oppholdstillatelse i norske 
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begge gir imo en hovedrolle i arbeidet med å utvikle en 
strategi og reguleringsmekanismer for reduksjon av co2-
utslippene. rederiforbundet vil fortsette sin deltakelse i 
arbeidet med å komme frem til en reguleringsmekanisme 
for næringen der målsettingen er å få en mekanisme som 
vil gjelde alle skip uavhengig av flagg.

NOX-fondet
den etablerte Næringslivets Nox-avtale har så langt vært 
en suksess, og det jobbes nå med en videreføring av 
avtalen etter 2010. en forutsetning for en videreføring er 
at Norge vedtar fortsatt forpliktende kutt i NoX-utslippene 
og anvender avgift som virkemiddel. rederiforbundet har 
også i 2009 jobbet aktivt inn mot myndighetene for å sikre 
effektiv og målrettet oppfølging av NoX-reguleringen mot 
maritim næring. både enkeltrederier og forbundet har 
blant annet reagert på at et stort antall skip har unndratt 
seg rapportering og betaling av NoX-avgift eller avgift 
til NoX-fondet. manglende kontroll og håndhevelse av 
avgiftsregimet skaper en uheldig konkurransevridning 
samtidig som tilliten til en ellers velfungerende avtale 
undergraves. 

Opphuggingskonvensjonen
i mai 2009 ble imos internasjonale konvensjon om opp-
hugging av skip vedtatt på diplomatkonferansen i Hong 
kong. rederiforbundet og norske myndigheter har vært 
en viktig drivkraft i utviklingen av denne konvensjonen. 
det vil ventelig ta flere år før den nye konvensjonen trer i 
kraft. frem til ikrafttredelsen vil rederiforbundet bistå sine 
medlemmer med råd i opphuggingsspørsmål. forbundet 
deltok blant annet i en factfinding mission til opphuggings-
verft i india og bangladesh våren 2009. formålet med 
dette besøket var å kartlegge standarden ved verftene, 
for på den måten å kunne bistå forbundets medlemmer 
med veiledning og råd i valg av opphuggingsverft inntil 
konvensjonen er ratifisert og virksom.

Maritim21
Norges rederiforbunds medlemmer er representert med 
deltagere i mArut strategisk råd. strategisk råd ledes 
av nærings- og handelsministeren og består av topp-
ledere med tilknytning til ulike deler av maritim sektor, 
samt representanter for forskningsmiljøene og arbeidsta-
kersiden. rådet har som oppgave å drøfte overordnede 
næringspolitiske problemstillinger knyttet til de maritime 

næringene, og å bidra til å gi mArut retning og innhold.
rederiforbundet har også i 2009 vært aktivt med i tilret-
telegging av arenaer for dialog og samarbeid mellom 
medlemmer, andre deler av næringens maritime klynge, 
forskningsmiljøer og myndigheter. dette gjøres blant an-
net gjennom forum for miljøvennlig skipsfart og forum 
for redusering av luftutslipp.

Prosjektet maritim21 ble initiert av mArut strategisk 
råd i 2009. Prosjektet skal beskrive den maritime nærin-
gens syn på behov for forskning, utvikling og innovasjon 
fram mot 2020. Arbeidet vil gi innspill til blant annet Nor-
ges forskningsråd og innovasjon Norge sin framtidige 
satsing og prioriteringer. målet er å utvikle en helhet-
lig plan, hvor innovasjon og verdiskapning står sentralt. 
gjennom kartlegging av nøkkeltrender, gjennomføring 
av workshops og høringer med bred deltakelse fra næ-
ringen, har martim21 formulert en visjon for 2020, og 
prioriterte innsatsområder. for hvert innsatsområde skal 
det utvikles en implementeringsplan med fokus på sam-
arbeidet i den maritime klyngen, så vel som langsiktig og 
forutsigbar finansiering av forskning, utvikling og innova-
sjon. rederiforbundet har vært sentral i etableringen og 
gjennomføring av prosjektet. Prosjektet er nært koblet til 
arbeidet med etablering av Norge som global maritime 

knowledge Hub og vil gi direkte innspill i dette arbeidet. 
rederiforbundet er representert i prosjektstyret, mens en 
rekke av forbundets medlemmer har deltatt i prosjektet 
gjennom workshops og seminarer. sluttrapport skal leve-
res til Nærings- og handelsdepartementet i mai 2010.

Sikkerhet
Norges rederiforbund var aktivt med i utviklingen av 
«North West european Area (NWeA) – guidelines for 
the safe management of offshore supply And rig mo-
ving operations version 2» som ble offentliggjort i mai 
2009. retningslinjene har blitt anerkjent internasjonalt 
og nasjonalt, og oljeselskapene henviser mer og mer 
til disse når kontrakter skal sluttes. målet er at de skal 
bli en global industristandard. retningslinjene klargjør 
ansvarsforhold, planleggingsbehov og opplæringsbehov 
og er til god hjelp for vår næring.

Lårelivbåtprosjektet i regi av Norges rederiforbund 
startet i 2008 og fortsatte i 2009. Hensikten med prosjek-
tet var å verifisere kvaliteten på dagens lårelivbåter og 
påpeke tiltak som vil gjøre lårelivbåtene mer sikre i en 
evakueringssituasjon. Prosjektet var inndelt i fire; eva-
kueringsfilosofi, trening og kompetanse, vedlikeholdsop-

«Manglende kontroll 
og håndhevelse av 

avgiftsregimet skaper en uheldig 
konkurransevridning.»
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timalisering og verifikasjon av livbåter med utsettingsar-
rangementer. resultatene ble klare til 1. juli og presentert 
offentlig på eget oLf/Nr livbåtseminar 8. september 
2009. Prosjektet var delvis dugnadsbasert og hadde i 
tillegg en økonomisk ramme på ca 10 mill Nok. 

En kompetansenæring 
rederiforbundet har også i 2009 arbeidet med kompetan-
seutvikling, rekruttering og maritim utdanning, både på sjø 
og land. fortsatt er det utfordringer knyttet til styrking av 
det nasjonale og internasjonale arbeidet for rekruttering 
og utdanning til den norsktilknyttede flåten og til å øke 
kompetansen og samspillet langs hele verdikjeden, fra 
yrkesfaglig utdanning til forskning og innovasjon.

forbundet har også i 2009 bidratt til opplæring av 
sjøfolk i brasil, filippinene, vietnam og russland.

styret er tilfreds med at forbundet i sitt arbeid på det 
maritime kompetanse- og rekrutteringsfeltet fokuserer på 
følgende strategiske hovedområder: 

›    Næringens attraktivitet – for å øke bevisstheten blant 
elever og studenter om maritim næring som attraktivt 
yrkes- og karrierevalg.

›    kompetanseklyngen – for å styrke det norske maritime 
kompetansemiljøet.

›    Hoder og hender – for å utvikle kompetente, motiverte 
og kreative medarbeidere for rederiforbundets med-
lemmer.

›    effektiv utdanning – for å styrke kvalitet, kvantitet og 
struktur på utdanningen.

innsatsen har i 2009 vært fokusert mot fire satsings-
områder; 

Maritim Trainee
maritim trainee er et to-årig program for nyutdannede 
masterkandidater innen økonomi, teknologi eller jus. Pro-
grammet hadde i 2009 to kull gående parallelt, samtidig 
som rekruttering til kull 5 ble gjennomført. Programmet 
har siden starten i 2004 etablert seg som et av Norges 
mest anerkjente traineeprogrammer, noe søkermassen 
til kull 5 tydelig viste. med kull 5 vil maritim trainee om-
fatte om lag 120 nyutdannede kandidater til landbaserte 
maritime karrierer.

Maritim Karriere
rederiforbundet, i samarbeid med det Norske veritas 
og Norsk industri, driver informasjons- og rekrutterings-
prosjektet «maritim karriere» for å øke rekrutteringen til 
landbaserte stillinger i den norske maritime næringen. 
maritim karriere er en kampanje rettet mot ungdom 
og studenter for å styrke rekrutteringen til landbaserte 
stillinger i den maritime næringen. Prosjektet har en 
handlingsplan basert på informasjonstiltak og tiltak ret-
tet mot utvalgte utdanningsinstitusjoner som kan gjøre 
utdanningene mer attraktive for studentene og lærer-
kreftene. 

i forbindelse med maritim karriere ble det i 2009 
for første gang arrangert en maritim sommerskole for 
lærere ved maritime høgskoler og sjøforsvaret. 15 per-
soner deltok på et tredagers opplegg ved NtNu og 
marintek i trondheim. tiltaket ble godt evaluert og vil bli 
gjennomført også i 2010, da ved et annet lærested. 

i forbindelse med Nor-shipping ble det i samarbeid 
med oslo maritime Nettverk invitert til karrieredag for 
skipsfartsinteresserte studenter ved ulike høgskoler i 
Norge og utlandet. Nærmere 60 studenter deltok i arran-
gementet, blant annet gjennom guiding på messen og 
møter med representanter for de maritime næringene. 

«Norway as a Global Maritime 
Knowledge Hub» 
kunnskapsnavet «Norway as a global maritime knowledge 
Hub» ble offisielt lansert i juni 2008. Hubens formål er å 
finansiere professorater for å bidra til forskning, utvikling og 
undervisning som skal sikre Norges posisjon som et kunn-
skapssenter i den globale maritime næringen. målet er 20 
slike professorater, og ved utgangen av 2009 var 14 avtaler 
inngått og målet om 20 professorater er i sikte for 2010.

ikkeforalle.no
rekrutteringskampanjen «ikke for alle – en utdanning 
du kommer langt med» ble i 2009 gjennomført for fjerde 
året på rad. «ikke for alle» er en rekrutteringskampanje 
i regi av maritimt forum som retter seg mot elever i ung-
domsskole og videregående skole. de regionale mari-
time forum og opplæringskontorene har i 2009 arrangert 
rekrutteringstokt langs kysten, besøkt skoler over hele 
landet og holdt stands på yrkes- og utdanningsmesser 
med godt resultat. tall fra opplæringskontorene fra videre-
gående skoler med maritime fag i sine områder har siden 
kampanjen startet vist en stor økning med studenter som 
har maritime fag (vg2) som førstevalg.
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Revisjon av State Aid Guidelines
eus regler for statsstøtte skal revideres innen januar 
2011. styret følger nøye med på kommisjonens arbeid. 
selv om revisjonsarbeidet ennå ikke har startet er det 
vesentlig å fremme den norske næringens interesser i 
saken. forbundet samarbeider derfor nært med ecsA 
om utviklingen av policy paper`s og underlagsmateriale 
som skal overleveres kommisjonen. 

ecsAs hovedbudskap og målsetting er at state Aid 
guidelines videreføres. for rederiforbundet er det ve-
sentlig at state Aid guidelines` virkeområde videreføres 
slik at hele skipsfartsnæringen fortsatt omfattes av ord-
ningen.

Nedgang i flåten
ved utgangen av 2009 utgjorde den norskkontrollerte flå-
ten 40,4 millioner dødvekttonn, en nedgang på tre prosent 
fra året før. i samme periode var det en nedgang i flåten 
med 40 fartøyer, til totalt 1836 skip. Antall norskflaggede 
skip i flåten ble redusert med 48 fartøyer, slik at 46 pro-
sent av flåten seilte inn i 2010 med norsk flagg, mot 48 
prosent ved årsskiftet 2008/2009.

Norske rederier hadde per 1. januar 2010 224 skip i ordre, 
120 færre enn ved inngangen til 2009. ordreboken har 
en verdi på 87,4 milliarder kroner, og tar en med bestil-
lingene av de 14 boreriggene på samme tid, utgjør den 
totale verdien av norske skip og rigger i ordre 125,7 mil-
liarder kroner. kinesiske verft står for byggingen av 74 av 
skipene i ordre, norske verft bygger 65 av skipene, mens 
sørkoreanske verft bygger 27 skip for norske rederier. Alle 
boreriggene i bestilling skal leveres fra asiatiske verft.

En vital medlemsorganisasjon
styret har gjennom 2009 vært opptatt av å følge opp 
medlemsutvalgets anbefalinger, og har arbeidet ut i fra 
en høy ambisjon om ytterligere vitalisering av rederifor-
bundet som en effektiv og åpen medlemsorganisasjon. 
det er etter styrets vurdering et selvstendig mål å trekke 
medlemmene mer direkte med i de debatter, strategi-
prosesser og beslutninger som fattes i organisasjonen. 
som et ledd i denne prosessen er arbeidet i de fem med-
lemsgruppene styrket og systematisk trukket nærmere 
inn som premissleverandører for styrets behandling av 
viktige spørsmål. 

Hovedresultater
resultatet for 2009 ble et overskudd på 18,7 mill. kr. de 
vesentligste årsakene til dette er positiv finansavkastning 
på 13,5 prosent og en kontingentinngang som endte på 
67,9 mill. kr. det er 5,4 mill. kr. høyere enn det som lå til 
grunn i budsjettforslaget for 2009, og 1,2 mill. kr. høyere 
enn faktisk kontingentinngang i 2008.

Finansmarkedsforhold
Norges rederiforbund konsern hadde ved inngangen 
til 2009 omlag 155 mill. kr. plassert i verdipapirmarkedet 
gjennom fellesmassen, verdien av plasseringene er økt 
til 177 mill. kr. ved utgangen av 2009. midlene er plassert 
i ulike aktivaklasser etter en strategi fastsatt av styret. 
denne er basert på en avveining mellom risiko og for-
ventet avkastning. strategien blir vurdert jevnlig. Løpende 
avkastning rapporteres til styret på månedlig basis.

Avkastningen på forbundets fond var i 2009 13,5  pro-
sent, noe som er 7,5 prosent bedre enn budsjettforutset-
ningen om en årlig avkastning på i overkant av seks pro-
sent. 

Administrasjonen 
Antall medarbeidere knyttet til forbundets virksomhet var 
ved utgangen av 2009 41 årsverk. i tillegg kommer fem 
medarbeidere innenfor virksomhet som er finansiert av 
andre gjennom refusjon av servicetjenester. fordelingen 
mellom kjønnene er jevn både når det gjelder antall ansat-
te og stillingsnivåer. det samlede registrerte sykefraværet 
var i 2009 3,8 prosent. styret ønsker å takke alle ansatte 
i rederiforbundet for arbeidet og innsatsen gjennom året, 
samt alle fra medlemsbedriftene som har deltatt og bidratt 
aktivt i forbundets grupper og utvalg.
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Den kanskje viktigste oppgaven har vært og vil fortsatt være å skape en 
bro mellom den internasjonale virkeligheten og det norske samfunn. 
Det er en krevende balansegang i et land hvor mange mener at norsk 
standard skal være den internasjonale standard, og er mer opptatt 
av misjon enn marked, mener Rolf Sæther – Rederiforbundets 
administrerende direktør i perioden 1992-2002. 

Nedenfor gjengir vi Sæthers tale under festmiddagen 17. september 
2009 i forbindelse med markeringen av forbundets 100 års jubileum. 

100 års historie 
på ti minutter

«Norges rederforbund var ikke noe kjærlighetsbarn, sna-
rere det stikk motsatte må jeg nok si.

da norske redere for 100 år siden, noe motvillig, og 
nølende, kom til den konklusjonen at det i enkelte tilfeller 
kunne være mer lønnsomt å stå sammen enn alene, ble 
forbundet født. kravstore og selvbevisste fagforeninger 
begynte å bli plagsomme. som motvekt dannet rederne 
sin egen fagforening. slik sett kan vi si at forbundet er et 
ektefødt barn av den norske arbeiderbevegelsen. også 

myndighetene var begynt å blande seg inn i hvordan rede-
riene drev sin virksomhet, gjennom lover om sikkerheten 
til sjøs og sosiale forhold, noe den tids redere likte dårlig. 
det påførte dem unødvendige utgifter og vanskeligheter. 
ikke så rart i grunnen, at de reagerte som de gjorde. Norsk 
skipsfart var skapt av sterke individualister, vinnerne i et 
marked hvor bare de sterkeste overlevde. dessuten var 
mange redere tidligere kapteiner, og ville ha seg frabedt at 
noen klusset med deres skuter og deres mannskaper.

men når de først måtte søke sammen i et fellesskap ble 
det en sterk åpning – meget sterk. den første presidenten 
ble intet mindre enn landets nylig avgåtte statsminister, 
christian michelsen, landets mest respekterte politiker. 
Noen år senere ble det jackpot – statsministeren og pre-
sidenten i samme person – gunnar knudsen var mannen. 
det har næringen aldri greid å få til senere. synd det. 

men selv om det var mangel på nye presidentem-
ner med statsministerpotensiale, var det ingen mangel 
på nordmenn som ville til sjøs. i et land hvor havet var 
den viktigste ferdselsvei og spiskammer og med en lys 
levende kystkultur, var skipsfarten den eneste mulighet 
mange hadde til å komme seg opp og frem. få et bedre 
utkomme for seg og sine, å frigjøre seg fra stillestående 
småsamfunn hvor din skjebne langt på vei ble bestemt av 
hva dine foreldre var. dette ga næringen en enestående 
tilgang på dyktig og arbeidsvillig ungdom. et stort tilfang 
og en hardhendt utvelgelsesprosess skapte både dyktige 
redere, rederifunksjonærer og sjøfolk. dette var forklarin-
gen på at Norge lyktes som skipsfartsnasjon, og det som 
ble rammen rundt Norges rederforbund.

den første ildprøven var verdenskrigen 1914 til 1918. 
Norge var nøytralt, men miner og tyske ubåter senket halve 
flåten og kostet 2000 norske sjømenn livet. krigen viste 
samtidig betydningen av en stor handelsflåte. den skaffet 
landet det befolkningen trengte; utenrikspolitisk ble flåten 
et viktig kort i forhold til andre lands myndigheter, som 
trengte transportkapasitet, og alle de praktiske problemene 
trengte en felles problemløser; Norges rederforbund. den 
moderne næringsorganisasjonen ble skapt i de årene.

rederforbundet på sin side hadde sitt å slite med. 
Noen medlemmer mente at byråkratiet i deres egen or-
ganisasjon hadde fått alt for stor makt. Andre at priorite-
ringene var feil. det var tøffe tak internt, men utad var det 
ikke så mye omverdenen merket. individualistene som 
preget næringen hadde lenge praktisert ett av hovedele-
mentene i Lenins partimodell : demokratisk sentralisme. 
diskusjonen tok man innad, utad snakket man med en 
røst. den røsten ble Norges rederforbund. redere flest 
likte ikke offentlighet – og slett ikke journalister.

de neste tyve årene gikk det først ned og så opp, men 
noe må nevnes. Pirater har fulgt skipsfart siden tidenes 

Rolf SætheR (født 20. mai 1937) er utdannet jurist fra 1964. Han var administrerende direktør i Norges rederiforbund i  
10 år, fra 1992 til 2002. før han ble ansatt i rederiforbundet i 1968, med ansvar blant annet for næringspolitikk og internasjonale 
skipsfartsspørsmål, arbeidet han i samferdselsdepartementet og som dommerfullmektig. mellom 2002 og 2006 var sæther styreleder 
i folketrygdfondet. i 2002 ble sæther utnevnt til ridder av 1. klasse av st. olavs orden for hans innsats i og for norsk skipsfart.
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på verdens viktigste energibærer – oljen. en sjokkterapi 
for verdensøkonomien som traff norsk skipsfart med 
et brak. ratene stupte, skipsverdiene ramlet sammen- 
den lange nedturen begynte – den lengste og tyngste i 
skipsfartens og rederforbundets historie. mange rede-
rier bukket under, og andre ble bare en skygge av seg 
selv. Når en næring hadde solgt seg selv som det norske 
folkeeventyret ble fallhøyden stor. men det var en enkel 
vei ut av krisen – flagge ut til billigere flagg. men det sa 
myndighetene nei til, og lanserte gi – garantiinstituttet 
for skip og borerigger. det ble et kostbart feilgrep både 
for rederier og myndigheter. rederiene tapte mest – at 
næringen ikke lenger kunne greie seg selv var tungt å 
bære. 

men omsider drev også denne krisen over – næringen 
var fortsatt liv laga, og Norges rederiforbund samlet kref-
ter til en ny offensiv. slaget om Nis. det lyktes til slutt mot 
alle odds, og ble en formidabel suksess. Hjemflagging 
avløste utflagging. til og med sjømannsorganisasjonene 
måtte innrømme noen år senere at denne medisinen var 
nødvendig i lys av sykdommens alvor. de formulerte det 
riktignok ikke slik, men det var det de mente.

 men det var ikke så lenge det varte før andre land 
hadde kopiert modellen, og gjort den enda bedre. dermed 

måtte rederiforbundet på’n igjen. forbundet greide å 
utløse et jordskjelv som knuste den gamle skipsfartspo-
litikken, men før man fikk bygget den nye, kom det så 
mange politiske etterskjelv at norsk skipsfartspolitikk ble 
et permanent jordskjelvområde – i hvert statsbudsjett kom 
et etterskjelv – uansett regjering. 

så vidt jeg forstår er det nå blitt så meget bedre, det 
er skapt ro og stabilitet, men om det holder gjenstår å se. 
At nordmenn fortsatt vil være blant de fremste i skipsfart 
og offshore er trolig. om de vil være det fra Norge er 
fortsatt ikke opplagt.

den kanskje viktigste oppgaven har vært og vil fortsatt 
være å skape en bro mellom den internasjonale virke-
ligheten og det norske samfunn. det er en krevende ba-
lansegang i et land hvor mange mener at norsk standard 
skal være den internasjonale standard, og er mer opptatt 
av misjon enn marked. 

forbundet er talsmann for en næring som både er 
samfunnsbyggende og samtidig en urokråke. en sam-
funnsbyggende urokråke trengs i de neste 100 også!»

morgen, men i 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut, 
og snart ble norske skip et yndet mål for general francos 
opprørsmarine. et stort antall norske skip til oppbrakt og 
last konfiskert, noe som skapte stor opphisselse både på 
stortinget og i næringen. Arbeiderpartiregjeringen gikk 
inn for kanonbåtdiplomatiet: sende minesveiperen olav 
tryggvasson til middelhavet for å beskytte flagget og 
norske skip. det holdt det på å bli regjeringskrise av. Noe 
skip ble aldri sendt. men det skjedde mer. rederforbundet 
og industriforbundet sto bak norgeshistoriens trolig første 
store profesjonelle lobbykampanje mot regjeringen med 
et vellykket resultat. 

den neste store tragedien var andre verdenskrig, 
med smertefulle tap, og nesten halvparten av flåten gikk 
tapt. rederinæringen skapte verdens største rederi, Nor-
traship – som ble Norges viktigste bidrag til seieren over 
Hitler, og bidro til at Norge som nasjon kom gjeldfri ut fra 
krigsårene. 

i løpet av få år var flåten tilbake på samme nivå som 
før krigen, men da sa regjeringen stopp. Landets magre 
valutabeholdning måtte brukes til andre gjenreisnings-
formål enn flere skip. den såkalte kontraheringsstoppen 
ble en av rederforbundets vanskeligste oppgaver og den 
første store, bitre konflikt mellom skipsfarten og myn-

dighetene. verken for skipsfarten eller Norge var dette 
særlig smart og, det ga grekerne en sjanse de tok godt 
var på. de overtok de beddingene som norske rederier 
ikke kunne gjøre seg nytte av, og fikk kontrakter med de 
store oljeselskapene og andre som trengte skip. 

det ble etter hvert lettere for norske rederier å bygge 
nye skip, og flåten vokste jevnt og trutt. som vanlig gikk 
det litt opp og ned, men mer opp, og frem mot begyn-
nelsen av 1970- årene riktig bra – hvor et tankskip kunne 
tjene inn hele kjøpesummen på en tur eller to. rederfor-
bundets informasjonsvirksomhet har alltid vært todelt. 
Når det gjelder næringens velsignelsesrike virke for 
land og folk har tonen alltid vært begeistret, entusiastisk 
og kreativ. men når det gjaldt næringens inntjening var 
tonen nøktern og neddempet. Her er årsberetningene 
bare variasjoner i grått. men det året tankskipene fikk 
fantomrater slo man seg litt løs: da kunne man lese: 
– «noen store tankskip er blitt sluttet til brukbare rater» 
oppgangen skapte også en forestilling om uovervinnelig-
het. uansett hvor lite gjennomtenkt investeringen var, så 
ble den lønnsom, og stadig flere trodde at det var deres 
egen dyktighet som var årsaken.

men så kom tHe big bANg. i oktober 1973 – krigen 
i midt-Østen – arabisk oljeboikott og tredobling av prisen 
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jubiLeum: bildene er hentet fra seminaret Nye horisonter og festmiddagen under 100-årsjubileet 17. september 2009.
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Norges rederiforbuNd     ÅrsrAPPort 2009    PirAtvirksomHet

til tross for at piratsituasjonen som helhet har gått fra 
ille til verre i 2009, er det liten tvil om at både den inter-
nasjonale militære tilstedeværelsen med marinefartøyer, 
og rederienes egne tiltak mot de moderne sjørøverne 
har gitt resultater. 

med sin beliggenhet utenfor Afrikas Horn, har somalia 
en kystlinje som er mer enn 3000 kilometer lang, med Aden-
bukta mot nord og det indiske hav i øst. det gir piratene et 
havområde på seks millioner kvadratkilometer å gjøre en 
av verdens viktigste handelsruter utrygge på. stadig mer 
uredde og pågående, over endeløse havområder og angrep 
mot stadig større skip har vist at piratene tyr til mer ekstreme 
kapringsforsøk i jakten på løsepenger i millionklassen.

størrelsen på disse havområdene gjør det umulig for 
den internasjonale militærstyrken å tilby den samme be-
skyttelsen som i Aden-bukta. selv en delvis overføring av 
militære enheter fra Aden-bukta til det indiske hav vil bare 
ha symbolsk betydning. det er derfor ikke mulig å plas-

sere ut store nok styrker til at militær tilstedeværelse vil 
ha effekt. i disse farvannene er derfor rederiene avhengig 
av egen beredskap og egne beskyttelsestiltak. 

også norske rederier tar pirattrusselen svært alvor-
lig, og rederiene har selv iverksatt flere tiltak for å hindre 
piratangrep.

barberbladpiggtråd og høytrykks vannkanoner er blant 
de fysiske hindrene rederiene benytter for å hindre pira-
ter i å ta seg om bord. mannskapene blir også kurset i 
hvordan de skal opptre i tilfelle angrep. samtidig er det 
nå rutine at alle transitter gjennom Aden-bukta forhånds-
registreres hos eu-kommandoen i Northwood i england. 
trolig er dette blant grunnene til at norskkontrollerte skip 
er sterkt underrepresentert på kapringsstatistikken.

en konsekvens av den endrede piratsituasjonen er at 
sikkerhetshensynet er blitt mindre viktig i valget av trans-
portrutene. Når rederiene skal velge mellom å la skipene 

Piratvirksomhet mot skip fortsetter å være et alvorlig globalt problem. 
Med 52 kaprede skip og 175 kapringsforsøk satte piratene ved Afrikas Horn 
en ny dyster rekord i 2009. Også norskkontrollerte skip er angrepet. 

Rekordhøy 
piratvirksomhet 
ved Afrikas Horn

gå gjennom suez-kanalen og Aden-bukta eller vest-Afrika 
og det indiske hav er det seilingstid og drivstoffkostna-
der som er avgjørende. fortsatt er det slik langs begge 
alternativer at risikoen for å bli angrepet, og til og med 
kapret, er vesentlig mye mindre enn sannsynligheten for 
fredelig gjennomfart. 

i en seksmåneders periode deltok den norske fregat-
ten kNm fridtjof Nansen i fN-styrken i Adenbukta med 
eskorterte av skip med nødhjelp til somalia og andre 
sårbare handelsskip i området. kNm fridtjof Nansen 
har vært sentral i gjennomføring av samtaler med lokale 

aktører, og ved flere anledninger var representanter for 
ulike regioner i somalia om bord på den norske fregatten 
for å diskutere samarbeidet for innsatsen mot piratvirk-
somheten. 

den dårlige nyheten i 2009 var likevel at piratene 
svarte på den militære opptrappingen av virksomheten i 
Aden-bukta med delvis å forflytte aktiviteten til det såkalte 
somali-bassenget og det indiske hav. samtidig begynte 
de å operere stadig lenger øst og sør. i 2009 ble det 
registrert angrep ved seychellene så langt ut som 1000 
sjømil fra Afrika-kysten, 

StARteN PÅ eN VARIG lØSNING?
det er bred enighet om at piratproblemet er uløselig knyttet til situasjonen på land i somalia etter årelang uro 
og borgerkrig. det vil derfor ikke komme noen varig løsning på pirataktiviteten til sjøs før situasjonen med 
kjempende grupperinger og klaner på land er stabilisert. 

rederiforbundet og den Norske krigsforsikringen for skib har derfor gått sammen med kirkens Nødhjelp 
om et prosjekt som skal tilby ungdom i eyl-området et alternativ til pirat-virksomheten. i første omgang er 
målet å gi ungdommene yrkesutdannelse. rederiforbundet har donert 620 000 kroner til prosjektet som har 
en varighet på tre år. 

deN Norske fregatten kNm fridtjof Nansen har vært et viktig bidrag til sikkerheten og beskyttelsen av internasjonal skipsfart.
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under åpningen av verdens største maritime konferanse- 
og utstillingsarrangement – Nor-shipping 2009 – over-
rakte H.m. kong Harald den prestisjetunge Heyerdahl-
prisen til en stolt administrerende direktør karl-johan 
bakken i farstad shipping. samme dag tok han også i 
mot prisen «ship of the Year» for «far samson» – det 
sterkeste offshorefartøyet som noen gang er bygget.

i vurderingene av kandidatene la juryen vekt på å finne 
en prisvinner som er banebrytende i utviklingen av en 
moderne, konkurransedyktig og bærekraftig skipsfartsnæ-
ring – kort og godt at noen går foran gjennom innovasjon 
og teknologiutvikling. og nettopp en slik foregangsbe-
drift mente Heyerdahl-juryen å finne i farstad shipping. 
i begrunnelsen for prisen uttalte juryen at farstad på en 

forbilledlig måte kombinerer høye miljøambisjoner og en 
proaktiv tilnærming til håndteringen av miljøutfordringene. 
i konkurranse med andre kandidater var det særlig de 
innovative og miljøvennlige systemene om bord på rederi-
ets to nye offshoreskip «far samson» og «far serenade» 
som var utslagsgivende.

med multifunksjonsfartøyet «far samson», nybygd 
i 2009, har selskapet vist at de ligger i forkant når det 
gjelder å redusere det årlige totalforbruket av rød diesel, 
uten å gå på akkord med utnyttelsen eller skipets ytelse. 
med økt effektivitet og flere andre nyskapende løsninger 
og installasjoner har «far samson» i sum bidratt til økt 
beskyttelse av miljøet. under testkjøringene før overle-
veringen fra verftet stX europe i Langsten satte «far 

Farstad shipping 
– fra hjørne
steinsbedrift til 
verdensleder

Heyerdahl-pris, Ship of the Year, Shipowner of the Year, Innovation 
of the Year og sågar en australsk sikkerhetspris. Hedersbetegnelsene 
og prisoverrekkelsene har stått i kø for Norges største offshore 
servicerederi i 2009. I tillegg kunne rederiet notere seg overtagelse av 
tre nybygg, dåpsseilaser og flere nye kontrakter som sikret beskjeftigelse 
for en av verdens mest moderne offshoreflåter. 

samson» uoffisiell verdensrekord med en slepekraft på 
utrolige 423 tonn. den enorme trekkraften setter «far 
samson» i stand til å utføre svært tunge plogoperasjoner 
for rør og kabler på havbunnen, konstruksjonsarbeider 
på havdyp ned til 1000 meter samt andre krevende un-
dervannsoperasjoner.

Heyerdahl-juryen fant også grunn til å fremheve et 
annet av farstads nybygg, «far serenade», som er ut-
styrt med et innovativt system for frakt av borekaks i fler-
brukstanker under dekk. borekaksen overføres gjennom 
spesielle pumper, slanger og rør i lukkede systemer for 
å redusere risikoen for at skadelige væsker slipper ut i 
vann eller til luft.

det var femte gang Heyerdahl-prisen ble utdelt etter at 
den ble stiftet i 1999 av Norges rederiforbund, det nor-
ske veritas, sjøforsikringsselskapene skuld og gard, Nor-
shipping og tradeWinds for å inspirere verdens maritime 
samfunn til innovasjon for å verne det marine miljøet.

med sine 1700 sjøfolk og en flåte på 57 skip, fordelt 
på 24 forsyningsskip, 30 ankerhåndteringsfartøyer og tre 
konstruksjonsskip er farstad shipping i dag Norges stør-
ste offshorerederi. fra hovedkontoret i Ålesund, og med 
avdelingskontorer i Aberdeen, melbourne, singapore, 
Angola og macaé driver selskapet sine operasjoner på 

alle verdenshav. med utgangspunkt i et lite kystsamfunn, 
der tilknytningen til havet har lange og sterke tradisjoner, 
har farstad shipping vokst til å bli en av de ledende og 
største internasjonale aktørene i offshorenæringen.

fArstAd sHiPPiNg mottok prisen «ship of the Year» for «far samson».
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«Fra hovedkontoret 
i Ålesund, og 

med avdelingskontorer 
i Aberdeen, Melbourne, 
Singapore, Angola og 
Macaé driver selskapet 
sine operasjoner på alle 
verdenshav.»
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tilsammen ble det samlet inn én million norske kroner. 
støtten vil brukes både til det akutte hjelpearbeidet og 
til den langsiktige gjenoppbyggingen i de flomherjede 
områdene. 

– dette er en håndsrekning fra sjøfartsnasjonen Norge 
til det filippinske folk. Norske rederier har dype røtter på 
filippinene. vi representerer Norges mest globale næring 
og har hele verden som vår markedsplass. det skaper 
også tilhørighet og felles identitet på tvers av landegren-
sene, og det er kanskje til det filippinske folk at båndene 
fra de maritime næringene i Norge er aller sterkest, sier 
administrerende direktør sturla Henriksen. 

Bidragsytere;
DOF Management AS, First Olsen AS, GC Rieber Ship-
ping AS, Grieg Shipping AS, Höegh Autoliners AS, Jah-
re-Wallem AS , Jebsen Management AS, Knutsen OAS 
Shipping AS, Odfjell Drilling Management AS, Olympic 
Shipping AS, OSM Group Ltd, Petroleum Geo-Services, 
Solstad Offshore ASA, Solvang ASA, Thome Ship Mana-
gement Pte Ltd og Norges Rederiforbund.

Én million 
til flomofrene 
på Filippinene

20 000 filippinske sjøfolk arbeider på norske skip og norske rederier 
har utviklet nære bånd til filippinerne etter mangeårig samarbeid. 
Derfor bidro medlemmer av Norges Rederiforbund og forbundet 
selv til Røde Kors` humanitære arbeid på Filippinene etter høstens 
tyfonkatastrofe.

•  Antallet filippinske sjøfolk i den norske flåten utgjør 
nesten 45 prosent av alle utenlandske sjøfolk på 
norske skip.

•  Norske rederier investerer årlig mer enn tre mil-
lioner usd på utdanning av filippinsk ungdom til 
maritime yrker.

•  Det norske treningssenteret på Manilla – NTC-Ma-
nila – tilbyr i dag om lag 70 ulike maritime kurs og 

opplæringsprogrammer. til enhver tid er det mel-
lom 170 og 240 kursdeltagere i uken ved senteret. 
det er også etablert samarbeid med de aller fleste 
universitetene på filippinene, med blant annet ka-
dettutdanning.

•  I august 2008 overtok 12 norske rederier driften 
av sos barnebyer i cebu, som er det nest største 
byområdet på filippinene.

«Dette er en håndsrekning 
fra sjøfartsnasjonen 

Norge til det filippinske folk.»
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Norges Rederiforbund markerte 100 års dagen med ny visuell profil. 
Profilen angir et taktskifte. Her troner horisonten i det underliggende 
konseptet som et enkelt, tidløst og samlende uttrykk for visjonen i 
forbundets nye strategi.

Til topps 
med ny profil

i etterkant av forbundets strategiprosess fikk Neue design 
studio oppgaven med å utarbeide en ny visuell identitet 
med bakgrunn i et ønske om å ha en solid profil som 
tydeliggjør de mål og strategier rederiforbundet ønsker 
å gjennomføre.

– det har ikke vært jakten på en ny logo som har 
vært drivkraften for oss, men et ønske om en helhet-
lig tilnærming til hvordan Norges rederiforbund og våre 
medlemmer skal fremstå – og fremstilles visuelt. Ny logo 
er et element i dette sammen med web, bilder, film og 
diverse trykt materiale. det nye symbolet baserer seg på 
ideen om horisonten som et ikonisk bilde på stedet der 
verdiskapingen til forbundets medlemmer foregår sier 
forbundets administrerende direktør, sturla Henriksen.

– Profilen skal understreke bildet av en fremtidsrettet, 
miljøbevisst, kompetent og global aktør. vi satset på et 
enkelt, tidløst og samlende uttrykk for visjonen i forbun-

dets nye strategi, sier daglig leder i Neue design studio 
gørill kvamme Nygaard.

Gull i Gullblyanten
i kreativt forums årlige konkurranse, gullblyanten, ble 
Norges rederiforbunds nye visuelle profil kåret til aller 
best innenfor kategorien visuell profil.

Juryen uttalte følgende; «Vinnerjobben skilte seg tyde-
lig ut som en gjennomtenkt og sterk profil. Den fremstår 
som banebrytende innen ett segment som ikke er kjent 
for innovative visuelle grep. Håndverksmessig holder 
jobben også høyt nivå. Sterke ideer som er relevante for 
oppdragsgiver og kategori sammen med visuelle grep 
som er overbevisende og vakre i sin enkelhet gjør at dette 
er en soleklar vinner. Norges Rederiforbunds visuelle 
horisont ser meget lovende ut.»

«Vinnerjobben skilte 
seg tydelig ut som en 

gjennomtenkt og sterk profil.»

Norges rederiforbuNd     ÅrsrAPPort 2009    NY visueLL ProfiL
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De norske maritime næringer har svart på visjonen fra regjeringens 
maritime strategi – «Stø kurs» – med å sette ny verdensrekord: 
20 gaveprofessorater til ledende utdanningsinstitusjoner i Norge, 
hvor 14 er på plass og flere er i prosess.

Global Maritime 
Knowledge Hub 

initiativet «Norge som globalt kunnskapsnav i de maritime 
næringer» er den største private satsingen på forskning 
og utvikling (fou) innen de maritime næringer noensinne, 
og er uten sidestykke i verden for øvrig. det langsiktige 
målet er at Norge beholder posisjonen som et av verdens 
fremste kunnskapssentre for maritim industri. Hub-pro-
sjektet sto sentralt i forbundets høringsuttalelse til regje-
ringens forskningsmelding st. meld. nr. 30 (2008- 2009) 
klima for forskning. forskningen skal rette seg mot miljø, 
utfordringer i nordområdene og næringsutvikling.

Professoratenes verdi er på om lag 100 millioner kro-
ner over fem år, hvor 25 prosent av midlene bevilges over 
kunnskapsdepartementets budsjett. oslo maritime Nett-
verk og Norges rederiforbund etablerte hub-prosjektet. 

blant giverne er Wilh. Wilhelmsen, Leif Höegh & co, 
knutsen o.A.s. shipping, Østensjø rederi, eidesvik off-
shore, solstad offshore, resQ As, i.m. skaugen, kristian 
gerhard jebsens rederi, tschudi shipping company, 
farstad shipping, ulstein gruppen, Nce maritime, det 
Norske veritas, kongsberg maritime, island offshore, 
Havila shipping og marintek.

«Forskningen skal rette seg 
mot miljø, utfordringer i 

nordområdene og næringsutvikling.»

Norges rederiforbuNd     ÅrsrAPPort 2009    gLobAL mAritime kNoWLedge Hub
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MeDleMMeR oG fARtØYeR I NoRGeS ReDeRIfoRBUND 1. JANUAR 2010

Krets Antall medlemmer Antall skip tonnasje (bt.) Prosent av tonnasje
Antall flyttbare 

offshoreinnretninger

oslo 50 411 12 630 698 45,4 % 15

vestfold og telemark 8 15 447 354 1,6 % 0

Aust-Agder 7 50 1 259 303 4,5 % 1

vest-Agder 7 33 210 710 0,8 % 0

stavanger 23 103 3 199 966 11,5 % 34

Haugesund 13 141 2 246 334 8,0 % 0

bergen 35 472 7 158 071 25,6 % 2

trondheim 12 156 670 544 2,4 % 2

Nord-Norge 4 14 64 653 0,2 % 0

totalt 159 1) 1 395 27 887 633 100,0 54
1) Herav 106 rederier med tonnasje, 53 rederier uten tonnasje    

UtVIKlING I NoRSKeID UteNRIKSflÅte
Skip over 100 bt. i utenriksfart

Norsk flagg Utenlandsk flagg totalt

NoR NIS SUM

1. januar Antall mill. dvt Antall mill. dvt Antall mill. dvt Antall mill. dvt Antall mill. dvt

2000 283 4,1 757 30,2 1 040 34,3 620 15,8 1 660 50,1

2001 261 4,3 767 28,4 1 028 32,7 702 17,3 1 730 50,0

2002 240 3,7 775 29,4 1 015 33,1 703 15,6 1 718 48,7

2003 233 3,2 750 28,4 983 31,6 687 14,3 1 670 45,9

2004 231 3,1 722 25,9 953 29,0 669 14,2 1 622 43,2

2005 225 3,1 692 22,6 917 25,7 697 15,2 1 614 40,9

2006 242 2,8 629 19,8 871 22,6 771 14,5 1 642 37,1

2007 259 2,8 637 20,8 896 23,6 878 16,4 1 774 40,0

2008 272 2,7 616 20,9 888 23,6 932 17,3 1 820 40,9

2009 271 2,5 621 20,7 892 23,2 984 18,5 1 876 41,7

2010 260 1,7 584 1) 19,1 844 20,8 992 19,6 1 836 40,4
1) inkl 78 skip på 3,1 millioner dvt som regnes for helt utenlandsk eiet.        

Statistikk

Norges rederiforbuNd     ÅrsrAPPort 2009    stAtistikk

Nye 
medlemmer 

Onarheim Management AS
onarheim management As, tysnes, ble stiftet i mai 
2008 og eies femti prosent av onarheim shipping As 
og 50  prosent av bureau Nygaard & rullestad As. 
rederiet driver to kjemikalietankskip med fartsområde 
europa, som seiler under Panama flagg med filippinsk 
mannskap og norske kapteiner. selskapets daglige leder 
jens Henning Hjertaker og styreleder olav Nygård er 
faste representanter.

Westfal-Larsen Shipping AS
Westfal-Larsen shipping As, bergen, har hovedkontor i 
bergen, men eies av masterbulk i singapore. Westfal-
Larsen shipping As har datterselskaper i Atlanta, Livorno, 
rio de janeiro, shanghai, singapore og dubai. selska-
pet opererer 23 moderne «open Hatch»-skip, 16.000 
til 55.000 dwt-klassen, beskjeftiget i verdensomspen-
nende kontrakt- og løsfart. rederiet har spesialisert seg 
på en flåte designet til å håndtere last som tremasse, 
rullet papir og andre skogbruksprodukter, malm, korn 
og annen bulk last, samt en stor variasjon av samord-
net last. Administrerende direktør tor schumann olsen 
og viseadministrerende direktør einar didriksen er faste 
representanter.

Norges rederiforbuNd     ÅrsrAPPort 2009    NYe medLemmer
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NoRSK UteNRIKSflÅteS SAMMeNSetNING 1. JANUAR 2010
Skip over 100 bt. i utenriksfart

Norsk flagg

NoR NIS SUM Utenlandsk flagg total

Antall 1000 dvt. Antall 1000 dvt. Antall 1000 dvt. Antall 1000 dvt. Antall 1000 dvt.

Passasjerskip og
ferger 1) 6 (247) 9 (104) 15 (351) 11 (180) 26 (531)

gasstankskip 0 0 54 2 248 54 2 248 68 1 598 122 3 846

kjemikalietankskip 1 3 139 3 182 140 3 185 167 3 017 307 6 202

bøyelaster og 
lagerskip 6 815 8 817 14 1 632 37 4 676 51 6 308

Andre oljetankskip 2 30 50 5 333 52 5 363 32 3 114 84 8 477

kombinasjonsskip 0 0 12 1 340 12 1 340 0 0 12 1 340

bulkskip 0 0 58 3 550 58 3 550 93 3 039 151 6 589

Andre tørrlastskip 41 73 154 2 365 195 2 438 398 3 444 593 5 882

offshore 
serviceskip

204 742 100 333 304 1 075 186 687 490 1 762

total 260 1 663 584 19 168 844 20 831 992 19 575 1 836 40 406

1) tonnasje i 1000 bt.

NoRSKKoNtRolleRt UteNlANDSKReGIStReRt flÅte – flAGGfoRDelt

1. januar 2010

flagg Ant 1 000 dvt

bahamas 200 4 949

singapore 149 4 319

malta 94 938

Panama 82 1 402

isle of man 70 1 493

marshall islands 49 1 643

storbritannia 48 684

barbados 44 149

gibraltar 40 301

Nederland 24 244

st. vincent 20 40

brasil 19 80

Liberia 19 494

kypros 16 250

Hong kong 13 354

sverige 11 49

Andre flagg (28) 94 2 186

totalt 992 19 575

NoRSKeIDe flYttBARe offShoReINNRetNINGeR – 
foRDelt PÅ VIRKSoMhet oG flAGG

Borevirksomhet m.m. losjivirksomhet

1. januar Norsk flagg Utenlandsk flagg Norsk flagg Utenlandsk flagg totalt

2005 7 40 1 11 59

2006 6 40 - 11 57

2007 8 37 - 15 60

2008 7 40 - 3 50

2009 9 49 - 3 61

2010 10 54 - 3 67

NoRSKeIDe flYttBARe offShoReINNRetNINGeR 
etteR oPPDRAGSoMRÅDe 1. JANUAR 2010

Norsk flagg Utenlandsk flagg totalt Aktive enheter totalt

oppdragsområde Antall Antall Antall % %

Norge 10 10 20 34 % 30 %

storbritannia 0 5 5 9 % 8 %

Asia 0 14 14 24 % 21 %

Amerika 0 9 9 15 % 13 %

Afrika 0 9 9 15 % 13 %

Australia/New z. 0 2 2 3 % 3 %

Sum aktiv flåte 10 49 59 100 % 88 %

opplag 0 0 0 0 %

reparasjon etc. 0 8 8 12 %

totalt 10 57 67 100 %
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UtVIKlING I NoRSKeID KoNtRAKtSMASSe
Skip over 100 bt. i utenriksfart

Skip % av verden Rigger

1. januar Antall 1 000 dvt Mrd. NoK dvt Antall Mrd. NoK

2006 212 5 177 64,1 2,3 20 31,6

2007 356 6 830 114,2 2,3 25 39,4

2008 378 7 507 131,0 1,6 33 57,1

2009 344 6 422 140,1 1,1 25 80,8

2010 224 4 430 87,4 0,9 14 38,3

foRDelt PÅ tYPeR

2008 2009 2010

Skip Antall 1 000 dvt Antall 1 000 dvt Antall 1 000 dvt

Passasjerskip 3 (68) 0 0 0 0

gasstankskip 38 1 426 27 1 000 14 620

kjemikalietankskip 70 1 575 49 1 043 21 348

bøyelastere 0 0 2 210 2 210

oljetankskip 15 1 532 14 1 633 12 1 424

kombinasjonsskip 0 0 0 0 0 5

bulkskip 21 1 132 18 652 13 541

Andre tørrlastskip 59 935 68 1 020 54 698

offshore serviceskip 172 907 166 864 108 589

totalt skip 378 7 507 344 6 422 224 4 430

flyttbare offshoreinnretninger

rigger/boreskip 33 25 14

foRDelt PÅ BYGGelAND

2008 2009 2010

Skip Antall 1 000 dvt Antall 1 000 dvt Antall 1 000 dvt

Norge 129 683 104 561 65 357

kina 74 1 581 91 1 456 74 1 235

sør-korea 66 3 262 45 3 013 27 2 226

japan 21 697 19 558 7 230

india 20 88 23 95 15 65

spania 12 71 13 73 9 52

Andre land 56 1 125 49 666 27 265

flyttbare offshoreinnretninger

Asia 33 25 14

SYSSelSAtte UtleNDINGeR PÅ 
SKIP foRDelt PÅ hJeMlAND 

hjemland Antall

filippinene 20 990

india 6 135

russland 4 020

Polen 3 085

ukraina 1 140

Latvia 960

romania 920

kina 660

kroatia 580

sverige 490

storbrittannia 455

bangladesh 380

estland 320

brasil 285

canada 190

Portugal 160

spania 150

Andre land 1 960

totalt 42 880

SYSSelSAtte PÅ SKIP oG RIGG JUNI 2009
Norges Rederiforbunds medlemsundersøkelse  

  

Skip Nordmenn Utlendinger totalt

Nor 7 610 630 8 240

Nis 1 615 12 340 13 955

Utenlandsk flagg 1 145 29 910 31 055

sum skip 10 370 42 880 53 250

Rigg 

Nor 1 240 80 1 320

Utenlandsk flagg 3 805 2 745 6 550

sum rigger 5 045 2 825 7 870

Skip og Rigg

Nor 8 850 710 9 560

Nis 1 615 12 340 13 955

Utenlandsk flagg 4 950 32 655 37 605

totalt skip og rigger 15 415 45 705 61 120

landansatte 

i Norge 4 810 325 5 135

i utlandet 175 10 330 10 505

totalt 4 985 10 655 15 640

med sysselsatte menes personer om bord og hjemme på ferie/avspasering, samt sjøfolk under utdannelse
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