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Kjære Maritime utdanningsvenner og venner av maritim utdanning! 
 
Mitt navn er Roald Ovid Isaksen og jeg er leder av Maritimt Utdanningsforum. 
 
På vegne av styret og alle medlemmene vil jeg herved ønske dere alle 
velkommen til MUF-konferansen 2012.. 
 
I år har vi 96 deltakere og 14 ledsagere med oss. Altså er vi totalt 110 personer 
med på årets konferanse.  Vi er svært glade for at det også i år er slik god 
deltakelse og at alle de maritime utdanningsinstitusjonene er representert. 
 
Vi er også glade for at vi har klart å få til et godt program med veldig aktuelle 
temaer og med dyktige foredragsholdere. 
 
De siste årene har vi på MUF-konferansene fokusert mye på forhold knyttet til 
kvalitet i utdanningen. Det er helt naturlig tema for en utdanningskonferanse. 
 
I løpet av det siste året har det skjedd mye positivt for norsk maritim 
utdanning, likevel kommer det til nye utfordringer og det fokuseres i dag 
sterkere enn noen gang, ikke minst fra næringen på at vi må få til en 
kvalitetsheving av norsk maritim utdanning. 
 
Slik styret ser det er en forutsetning for å heve kvaliteten i utdanningen at vi 
evner å samarbeide på tvers av skoleslag og nivå. Vi har i flere år sagt og 
gjentatt at vi må få norsk maritim utdanning til å henge sammen, og da mener 
vi «henge sammen» i mer enn en betydning. 
 
Styret har i år valgt konferansetemaet “ Samarbeid og utvikling av maritim 
utdanning”. Vi har derfor lagt opp til et program hvor hovedfokuset vil være 
her, men vi skal selvfølgelig også komme inn på en del andre temaer som er 
viktige og tidsaktuelle. Samarbeid, kvalitet og utvikling, kommer også ved årets 
konferanse til å være ord som vil bli nevnt ofte..  
 
 
For ett år siden sto jeg her og sa at en av de største utfordringene man har i 
maritim utdanning er å rekruttere lærekrefter som kan tilføre skolene ny 
kompetanse. Situasjonen kan vanskelig sies å ha bedret seg mye, i alle fall hva 
gjelder sertifikatutdanningen. Dette er en utfordring vi må få større fokus på. 
Det kan hende at dette er en utfordring skolene ikke klarer å løse alene. Da må 
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det kanskje tenkes nytt mht samarbeid også om dette. Og det må tenkes 
samarbeid med næringen. 
 
Styret er svært glade for at vi også i år har Sjøfartsdirektoratet med oss ved 
årets konferanse, med sjøfartsdirektøren i spissen.  
 
Også i år er Nærings- og handelsdepartementet her og vi er selvfølgelig svært 
fornøyde med at de er representert ved Statssekretær Roger Ingebrigtsen. 
Dette viser at NHD har fokus på maritim utdanning-. 
 
Vi har som vanlig også med oss Norges Rederiforbund. I år på representert på 
høyeste nivå i og med at Adm.dir. Sturla Henriksen representerer dem. 
 
Fraktefartøyenes rederiforening er som vanlig representert, det nye NHO 
Sjøfart,  likeså Norsk sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og 
Sjømannsforbundet . Våre tre største utstyrsleverandører er her også i år. 
Hurtigruten, som er et rederi med svært mange arbeidsplasser og stor på 
lærlingeplasser er også representert. 
 
Både de sivile – og forsvarets opplæringskontor er her.  
 
Men, sist men ikke minst så er her samlet dyktige skolefolk fra alle skoleslagene 
innen norsk maritim utdanning, inkludert Sjøforsvaret som tradisjonen tro 
stiller med et sterkt lag ledet av Sjef for Sjøforsvarets skoler, Flaggkommandør 
Thomas Wedervang 
 
Vi kommer med mer info om program etc etter hvert som konferansen skrider 
frem. 
 
Vi i styret er her for dere. 
Ta gjerne kontakt med en av oss i styret underveis dersom det er spørsmål, 
behov for mer info ang konferansen eller reisen.  
De andre i styret som er med her er : 
Audun Standnes, Sjøforsvarets skoler 
Asbjørn Hermansen, Universitetet i Tromsø 
Anne de Lange, Bergen Maritime Skole 
 
På vegne av styret vil jeg ønske alle lykke til med konferansen. 
 
Måtte vi alle få en lærerik og utviklende konferanse. 
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16.11.2012 
Roald Ovid Isaksen 
Leder 
Maritimt utdanningsforum 
 
Så noen praktiske opplysninger: 
_ Årsmøtepapirer i noen mapper, ta med til årsmøtet i morgen tidlig, her. 
_Orange stemmeseddel ligger i mappa til den som vi tror skal rep. 
_Alle velkommen på årsmøtet, men kun 1 kan stemme. 
 
 
 
 


