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Anbefalinger om videre satsing 
innen maritim kompetanse
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Den maritime næringen er i dag blant Norges mest globale, innovative 
og fremtidsrettede næringer og har sysselsetting, verdiskaping og 
ringvirkninger for andre næringer som gjør den til en viktig driv- kraft 
i norsk næringsliv. Å opprettholde Norges internasjonale maritime 
markedsposisjon, fordrer at kompetanseutvikling evner å følge og 
tilfredsstille næringens behov og krav.  

MARKOM2020 er det største kompetanseutviklingstiltaket innen maritim 
profesjonsutdanning i Norge noensinne. Alle høgskoler, universiteter og 
fagskoler som tilbyr maritim utdanning i Norge er i dag med i samar-
beidet basert på et nasjonalt partnerskap mellom utdanningstilbyderne 
og med næringen. Det bærende prinsippet for MARKOM2020 har siden 
starten vært samarbeidsformen SAK - Samarbeid, Arbeidsdeling og 
Konsentrasjon.

I norsk sammenheng er samarbeidsmodellen unik innenfor bransjes-
pesifikk kompetanseutvikling på høyere utdannings- og fagskolenivå. 
Modellen bidrar til strukturell og kvalitativ utvikling innenfor maritim 
profesjonsutdanning og profesjonsrettet, praksisnær forskning.

Fra å konkurrere med hverandre og henge etter i utviklingen, har MAR-
KOM2020 siden 2011 bygget opp et tillitsfullt samarbeid og fellesskap til 
beste for nasjonal kompetansebygging. Alle relevante universitet, høys-
koler og fagskoler har deltatt aktivt i dette samarbeidet og alle uttrykker 
at videre utvikling må skje gjennom fortsatt samarbeid. Etterslepet er tatt 
igjen og fremtidens store nasjonale utfordringer skal møtes i tett kontakt 
og samarbeid med de som skal anvende kompetansen - næringen og 
partene i arbeidslivet.

Partnerskapet arbeider nå med å videreutvikle strategiske prioriteringer 
som fremmer en helhetlig, bærekraftfremmende og verdensledende 
norsk maritim profesjon. Utgangspunktet er derfor det beste for at 
utdanningsinstitusjonene og næringen skal løfte i flokk for å kunne 
virkeliggjøre myndighetenes høye ambisjon, og for at samspillet mellom 
næringen og utdanningsinstitusjonene skal sikre at kunnskaps- og kom-
petanseutvikling er relevant og av den kvalitet næringen har behov for. 

å videreføre en fellesskapelig satsing på 
maritim  profesjonsutdanning mot 20301

å målrette midlene mot utvikling av maritime 
profesjonsutdanninger, herunder forskning2

å forvalte midlene i form av et helhetlig 
langsiktig program.3

MARKOM foreslår

Maritim kompetanse, 
videre satsing fra 2022
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Maritime profesjonsutdanninger utvikler 
kompetanse for hele maritim næring – og 
skaper dermed verdi i alle havnæringer

Med maritim næring menes rederier, verft, 
tjenesteleverandører og utstyrsprodusenter til alle 
typer skip og andre flytende fartøy.

Disse inngår i en verdikjede som er generisk i den forstand at den har lik 
struktur uavhengig av hva slags fartøy som bygges og hvilke markeder 
rederier leverer sine tjenester i. Samtidig er alle fartøytyper spesialbygd 
for ulike typer rederioperasjoner – avhengig av hvilke markeder rederiene 
leverer tjenester til – og krever derfor ulik typer kompetanse. 

Det er behov for operativ maritim kompetanse i hele verdikjeden. De aller 
fleste nyutdannede fra maritime profesjonsutdanninger på fagskole- og 
bachelornivå starter karrieren som seilende på norske fartøy, men i løpet 
av yrkeskarrieren tar de fleste jobb i land. Sju av ti får en landbasert jobb 
i maritim sektor, og 90 prosent av alle maritime virksomheter har minst 
én ansatt med operativ kompetanse på sjøen.* På den måten spres den 
operative kompetansen til hele maritim næring. 

To av tre maritime bedrifter svarer at personer med praktisk og oper-
asjonell erfaring fra sjø har stor betydning for å dekke deres behov for 
arbeidskraft og kompetanse frem mot 2030 – og en like stor andel av 
rederiene tror at denne type kompetanse vil være vanskelig å oppdrive 
de kommende 10 årene.**

* Kilde: Sjøfolks karriereveier til sjøs og på land (Menon 2021)
** Norges Rederiforbunds konjunkturrapport 2021
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Styringsgruppen i Markom anbefaler at den videre 
satsingen på maritim profesjonsutdanning viderefører 
samarbeidsmodellen SAK – som organiseres som et 
helhetlig program innenfor HK Dir.

Samarbeidsmodellen har bidratt til å levere flere kandidater 
med relevant kompetanse på alle nivåer til hele den 
maritime sektoren i Norge. Nye teknologier og strukturelle 
endringer leder til nye kompetansebehov som krever 
fortsatt samordning mellom utdanningsaktørene og 
samspill med næringen.

Hovedpunkter 
for videre 
satsing fra 2022 A. Maritim profesjonsutdanning

Selv om mange andre studier også er relevante for den maritime nærin-
gen, bør satsingen primært rettes mot maritim profesjonsutdanning (i 
betydningen sertifikatgivende) på fagskoler og høyskoler/universiteter.

Et tilstrekkelig antall sjøfolk med relevant og høy faglig kompetanse er 
ikke bare nødvendig for rederiene, men er avgjørende for innovasjon 
og produktivitet i maritim næring, og for arbeidsoppgaver i offentlige 
etater og organisasjoner.

Støttende kompetanse gjennom alt fra ingeniørfag innen elektro, 
kybernetikk, informasjonsteknologi mv, samt økonomisk/administra-
tive fag, har generelt stor utbredelse og mange søkere. De maritime 
profesjonsutdanningene er derimot spesialiserte mot denne næringen, 
konsentrert om få og relativt små miljøer og har begrenset søkning. 
Samtidig er de fundamentale for at Norge skal kunne nå ambisjonen 
om å være verdens ledende sjøfartsnasjon. Dette krever en særlig støtte 
og «gjødsling» for å få til.

B. Samarbeid – Arbeidsdeling – Konsentrasjon (SAK)
Norge er et lite land, og de maritime fagmiljøene på universitetene/
høyskolene og fagskolene er små. Arbeidsdeling og spesialisering er 
nødvendig for å utnytte aktørenes ulike fortrinn – i forskning, grunnut-
danning og i etter- og videreutdanning. Arbeidsdeling og spesialisering 
sikres best gjennom koordinering og samarbeid mellom aktørene. 

De maritime kunnskapsmiljøene har hver for seg små ressurser i forhold 
til ambisjonen om å tilby en verdensledende maritim profesjonsutdanning. 
Et samarbeid vil bidra til en felles styrke. Ved at de enkelte miljøene hver 
for seg har begrenset styrke vil det være utarmende med en ensidig 
konkurranse mellom dem. En konkurranse vil gjøre en institusjon til 
vinner, men det blir mange tapere som passiviseres.

C. Tillitskapital vunnet gjennom 10 års samarbeid
Å bygge tillit tar tid, men å bryte ned går raskt. Tillit og åpenhet er bygget 
opp gjennom 10 år. En slik oppslutning vil i seg selv representere en 
støtte og styrke for å nå målene fordi tillit i samarbeidet allerede er på 
plass. En ny konkurransesituasjon vil virke nedbrytende for opparbeidet 
tillit i stedet for å opprettholde og bygge videre på tillitskapitalen.
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D. Regional forankring – nasjonal helhet
Samarbeidet bygger opp under en arbeidsdeling som baseres på de 
enkelte miljøenes relative fortrinn. Det er store regionale variasjoner i 
maritim næring, og kompetansebehovene varierer mellom regionene. 
Det er behov for enhetlig kvalitet og innhold på tvers av fagskolene, 
og for koordinering mellom fagskoler og bachelorstudier. Samarbe-
idsmodellen sikrer regional koordinering og fører til at man utnytter 
stordriftsfordeler, for eksempel gjennom felles emneplaner, læremidler 
og felles forskerutdanning. Samarbeidet om regionale spesialiseringer 
bygger til sammen en nasjonal helhet.

Satsingen må omfatte både grunnutdanning, etter- og videreutdanning 
og forskningsbasert utdanning.

E. Oppfylle næringslivets behov
Rekrutteringen til maritim karriere er viktig for å opprettholde kom-
petansenivået i næringen. Nærhet til spesialiserte utdanningsmiljøer 
fremmer søkning og engasjement. 

Men geografisk bredde og spredning er også viktig for rekrutteringen. 
En søknadsbasert konkurransemodell har som innebygget logikk at 
de sterkeste institusjonene og fagmiljøene vinner konkurransen om 
prosjekter. Erfaringer viser at sentralisering om vinnere svekker kom-
petansetilgangen til regionalt næringsliv ved at enkelte fagskole og 
høyskoler/universiteter ikke vinner frem. En samarbeidsmodell derimot 

sikrer kunnskaps- og ressursdeling mellom alle aktørene, og styrker 
dermed kompetansen og verdiskapingsevnen i hele næringen.

Satsingen må bygge på – og understøtte – en bredere strategi for 
næringen som helhet. Det langsiktige målet med satsingen er å skape 
en verdensledende maritim profesjonsutdanning som bidrar til å styrke 
verdiskaping og skape lønnsomme arbeidsplasser i maritim næring.

Næringen endres og kompetansebehovene endres som følge av det. 
Rederier har behov for sjøfolk med relevant og oppdatert kompetanse, 
blant annet knyttet til digitalisering og grønn skipsfart, samt maritime 
operasjoner i nye havnæringer.

Satsingen bør bidra til å styrke samspillet mellom utdanningsinstitus-
jonene og næringen

F. Modellen vår støttes av næringslivet og av flertallet i 
Stortinget
Norge er en maritim stormakt, og ambisjonene er at næringen skal behol-
de posisjonen og lede an i den grønne omstillingen og digitaliseringen 
av næringen. Samarbeidsmodellen har bred støtte i næringen, både hos 
de som skal ansette de som utdannes og blant partene i arbeidslivet. 

Stortingets næringskomite ga våren 2021 sin flertallsstøtte til MARKOMs 
syn for en videre satsing basert på samarbeidsmodellen.  

norge skal ha 
maritim utdanning 
i verdensklasse

Visjon
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Samarbeidsmodell som 
et helhetlig program 
- oppsummert

Geografisk bredde er avgjørende for rekruttering: En søknadsbasert 
konkurransemodell har som innebygget logikk at de sterkeste institus-
jonene og fagmiljøene vinner konkurransen om prosjekter, noe som lett 
fører til sentralisering og til større «strekk i laget» - noe som ikke bare 
svekker de enkelte fagskoler og høyskoler/universiteter, men som fører 
til svekket kompetanse i hele maritim næring. En samarbeidsmodell 
sikrer kunnskaps- og ressursdeling mellom alle aktørene, og styrker 
dermed kompetansen og verdiskapingsevnen i hele næringen.

//

Det er bred tilslutning til samarbeidsmodellen både i akademia og i 
næringen. Tillit og åpenhet er bygget opp gjennom 10 år. Det er viktig 
å opprettholde denne tilliten. 

//

Stortingets næringskomite ga våren 2021 sin flertallsstøtte til MARKOMs 
syn for en videre satsing basert på samarbeidsmodellen. 

//

Norge er en maritim stormakt, og ambisjonene er at næringen skal 
beholde posisjonen og lede an i den grønne omstillingen og digital-
iseringen av næringen. Norge er et lite land, og de maritime fagmiljøene 
på universitetene/høyskolene og fagskolene er små. Arbeidsdeling 
og spesialisering er derfor nødvendig for å utnytte aktørenes ulike 
fortrinn – i forskning, grunnutdanning og i etter- og videreutdanning. 
Arbeidsdeling og spesialisering sikres best gjennom koordinering og 
samarbeid mellom aktørene.

//

Det er store regionale variasjoner i maritim næring, og kompetansebe-
hovene varierer mellom regionene. Det er behov for enhetlig kvalitet 
og innhold på tvers av fagskolene, og for koordinering mellom fag-
skoler og bachelorstudier. Samarbeidsmodellen sikrer koordinering 
og fører til at man utnytter stordriftsfordeler, for eksempel gjennom 
felles emneplaner, læremidler og felles forskerutdanning. 

//
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MARKOM-midlene (kr 38,5 mill.) skal skape en 
merverdi utover de ordinære bevilgningene til maritim 
profesjonsutdanning. Merverdien skal skapes gjennom 
følgende områder hvor det er behov for målrettet og 
koordinert innsats. De maritime profesjonsutdanningene 
skal utvikles i tråd med nye kompetansebehov som følger av 
store endringer i maritim næring.

De maritime utdanningsaktørene skal jobbe langsiktig 
og systematisk for å tilby en verdensledende maritim 
profesjonsutdanning – med høy relevans, kvalitet og 
tilgjengelighet. 

Satsingsområder 
fra 2022

Nye vekstmarkeder for maritim næring, for eksempel 
knyttet til havbruk, havvind og turisme

- Både fartøy og operasjoner vil spesialiseres mot spesifikke behov i 
ulike havnæringer og krever derfor spesifikk kompetanse

Teknologiske endringer som fører til nye arbeidsoppgaver 
og nye måter å utføre arbeidsoppgavene 

- Digitalisering og automatisering om bord vil endre arbeidsoppgavene 
og kreve både ny digital og sosial kompetanse

- Fjernstyrte prosesser og autonom ferdsel på sjøen vil kreve høy digital 
kompetanse og stille høye sikkerhetskrav

Nye energibærere og fremdriftssystemer

- Endring i maskineri krever ny kompetanse, både for operativt personell 
om bord på fartøyene og i kontrollsentre på land

- Nye sikkerhetsutfordringer – for eksempel knyttet til brannfare ved bruk 
av lithium-batterier, eksplosjonsfare ved hydrogen og konsekvenser av 
utslipp av ammoniakk – krever ny kunnskap og sikkerhetsopplæring 
for mannskap ombord

AR
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Styrke samordningen av maritim utdanning, fra 
videregående fagopplæring til masterstudier, og på 
tvers av institusjonene

- Videreføre samarbeidet mellom utdanningsaktørene og maritim
næring

- Felles kvalitetsstandarder, fagplaner og læringsressurser på tvers av
aktørene (innenfor hvert utdanningsnivå)

- Deling av fysisk og digital infrastruktur, læringsmateriell og
forskerutdanning

Øke kapasiteten og tilgjengeligheten på utdanning 
og opplæring gjennom digitale verktøy og nye 
undervisningsformer

- Samarbeide med maritim industri for å sikre at praksisnære og
realistiske simuleringsverktøy og andre digitale verktøy kan benyttes
i undervisningen

- Utvikle og tilby nettbasert og interaktiv undervisning både i
grunnstudier og i etter- og videreutdanning

- Bidra til økt rekruttering til studiene og til maritim utdanning
gjennom målrettet informasjon til ungdom og unge voksne over hele
landet

- Gjennom forskning bidra til et sterkere rekrutteringsgrunnlag for
undervisnings- og forskningsstillinger Levere relevant kompetanse gjennom 

målrettet etter- og videreutdanning for å dekke 
bedriftenes og arbeidstakernes kontinuerlige 
kompetanseutviklingsbehov

Samarbeide tett med maritim næring for at sikre at 
etter- og videreutdanningstilbudet utvikles og leveres i 
tråd med næringens behov
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