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Organisering nasjonalt 

• Stiftet 1990.  
 
• Arbeider med næringens rammevilkår. 

 
Definisjon av maritim næring:  
Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, 
leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer 
skip og andre flytende enheter . 

 
• Ca 700 medlemsbedrifter 
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Hvordan fikk vi det til? 

http://vimeo.com/85760688
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Klyngen drives av kompetanseflyt 

«Det som har skapt norsk maritim 
næring er en unik kombinasjon av 
dyktige sjøfolk, risikovillige redere, 
teknologisk avanserte skip og 
skipsutstyr, og en forbløffende 
innovasjonsevne» 
 
Et Kunnskapsbasert Norge, 2012 
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Fagskolenes plass i utdanningssektoren 

Fagskolene er viktige for maritim næring! 
 
- Praktisk erfaring må framsnakkes!  
 
- Sammenligningen mellom skoleslagene 

bør stoppe. De er begge unike og 
viktige! 

 
- Fagskolene må videreutvikle sin 

egenart.  
 
 

 

…umulig å dekke behovet uten fagskoler! 
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Kompetansebehov og kvalitet 
Kompetansebehov:  
- Stort behov for personer med sjøbasert 

erfaring. 
 

- Stort behov for etter- og 
videreutdanning.  

 
 =>  Behovet ligger på grunnutdanning 
 
 
Kvalitet:  
- Læremidler 
- Delingskultur 
- Organisering 

 
 =>  Kvalitet trenger ikke være   

  relatert til kvantitet eller størrelse 
 

…hva om dette er dagens inntrykk? 
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Finansiering og opptaksgrunnlag 

Finansiering:  
- Elevplassene må finansieres i forhold 

til studiets egenart.  
 

 =>  Fagskolene må gis mulighet for 
  videreutvikling. 

 
Opptaksgrunnlag:  
-  Bestått fagbrev. Ingen unntak! 
- Godkjent 36 mnd fartstid. Ingen 

unntak! 
 
  =>  Nasjonale opptakskrav som  

  overholdes av alle.  

…er en flat finansieringsmodell rettferdig? 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PTI6fQ-DaPVhOM&tbnid=6GPpOJPWAf2ScM:&ved=0CAUQjRw&url=http://earnmbadegree.com/mba-concentrations/mba-finance/&ei=tJcxU9v4L8-SswaRzIG4CA&bvm=bv.63587204,d.Yms&psig=AFQjCNF9ObYiIMuW2iL9p3emrWhZWB6B3A&ust=1395845398118332
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Samarbeid med høyere utdanning 

Sømløse overganger 
- Nasjonale retningslinjer for hvor mye av 

fagskoleutdanningen som kan godkjennes i 
bachelorutdanningene.  
 

- Egne løp for bachelor med utgangspunkt i 
fagskoleopplæringen.  
 

- Modulbasert 
 
- Nettbasert når mulig 
 
 =>  Fagskolens fokus må være  

  grunnutdanning.  
 

 

…hva med videregående nivå? 
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Bruk oss  
– vi kjenner HELE det maritime Norge 


	 
	Organisering nasjonalt
	Hvordan fikk vi det til?
	Klyngen drives av kompetanseflyt
	Fagskolenes plass i utdanningssektoren
	Kompetansebehov og kvalitet
	Finansiering og opptaksgrunnlag
	Samarbeid med høyere utdanning
	Bruk oss �– vi kjenner HELE det maritime Norge

