Årskonferansen Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum
(FosFor)
10.- 11. november 2011
Den årlige konferansen for FosFor ble i 2011 avviklet i

Rørvik 10. – 11. november på

Ytre Namdalen videregående skole.

Leder Helga Taranger Rabben åpnet og ønsket
delegater, gjester og innledere velkommen og
presenterte programmet for årskonferansen. Hun
deklamerte innledningsvis dikt av Olav H Hauge.
Det formelle årsmøtet var berammet til kl. 08.30 fredag
den 11. november på Ytre Namdalen videregående
skole.

Følgende program var laget for samlingen:
Torsdag 10/11
09.00 Opning av Årsmøtet v/leiar
09.10 Velkomen til Ytre Namdalen videregående skole
09.30 Fiskeren – Havets cowboy eller sikkerhetsbevisst maritim jeger?
Maria Rabben.
10.00 Implementering av nye STCW reglar
Jack-Arild Andersen, Sjøfartsdirektoratet
10.45 Beinstrekk
11. 00 Teknisk fagskuleutdanning i akvakultur Austevoll/Fusa v/Roy Dahle
11.30 Digital opplæringsbok / Ytre Namdalen vgs
Lunsj på skulen
13.00 Presentasjon av modell for betre oppfølgjing av elevar ute i praksis
Val vgs/Ytre Namdalen vgs/bedrifter
13.30 ”Sett Sjøbein” - Prosjekt for økt rekruttering til marin sektor - status.
14.00 Oppsummering og avslutning og debatt
Evt. framlegg på uttale frå Årsmøtet. Desse skal vedtakast på årsmøtet neste
dag.
15.00 Omvisning på skulen og sikkerhetssenteret
17.00 Styret har møte.
19.00 Middag med relasjonsbyggjing på Abelvær

Fredag 11/11
08.30 Årsmøte i FOSFOR

Årsmelding

Regnskap

Uttaler

Val

11.00

Omvisning på Sterling White Halibut for dei som vil det

Deltakerliste:

Jack Arild Andersen
Maria Rabben
Randi Marie Holtungen
Harry Mellomsæther
Martin Sæther
Henry Furberg
Åge Birger Hofseth
John Arne Andersen
Jimmy Tobiassen
Kent Ross
Trond Wahl
Janita Pettersen

Sjøfartsdirektoratet
Aibel
Fiskeri- og kystdepartementet
Frøya vgs
Frøya vgs
Frøya vgs

Ålesund vgs
Nordkapp maritime fagskole /vgs
Meløy vgs/avd Inndyr
Meløy vgs/avd Inndyr
HFK
Senja Videregående Skole

Stein Hansen
Halvor Mortensen
Gjert-Eirik Grande
Janne Kristin Nordli
Roy Dahle
Torleif Paasche
Joakim Martinsen
Helga T. Rabben
Karl Mikalsen
Karl Klaussen
Snorre Tørriseng
Marit Flak Stovner

Rygjabø videregående skole
Val videregående skole
Ytre Namdal vgs
Ytre Namdal vgs
Austevoll vgs/Austevoll maritime fagskule
Norges Fiskarlag
Norges Fiskarlag
FosFor
Ytre Namdal vgs
Ytre Namdal vgs
Ytre Namdalen vgs
Ytre Namdalen vgs

Torsdag 10/11
Fra konferansen:

Rektor Marit Flak Stovner
ønsket FosFor-deltakerne velkommen
til Rørvik og Ytre Namdalen
videregående skole. Hun informerte
om skolen, samfunnet og tilbudene og
fundamentet som ligger til grunn for
studietilbudet og undervisningen i
Rørvik.

Fiskeren – Havets cowboy eller sikkerhetsbevisst maritim jeger?
spurte Maria Rabben da hun
la fram sine funn i masteroppgaven

Fra foredraget:

Undersøkt om krav til og fokus på sikkerhet i fiskeflåten fra myndigheter har ført til
endringer i sikkerhetsarbeidet om bord
 Kan utdanning bidra til økt sikkerhet
 Har lederstruktur betydning for sikkerhetsarbeidet og implementering
av krav
 Sikkerhetskultur, holdninger, risikoforståelse og konsekvenser av
atferds betydning for implementering av krav

Avslutning/konklusjon i oppgaven:
 Fiskerinæringen og sjøfartsmyndighetene har nå en kanskje
tidsbegrenset anledning til å samarbeide og utforme en funksjonell ”ISMkode” for fiskebåter, slik at den stemmer overens med både den
praktiske virkelighetsopplevelsen til fiskerne og sikkerhetsmålene som
myndighetene vil ivareta. Dermed kan man unngå å innføre
sikkerhetssystem på fiskebåtene som forhindrer at yrkeskulturelle styrker,
særpreg og tradisjoner kan inkluderes i det moderne arbeidslivets
sikkerhetskrav
_____________________________

Presentasjon av modell for betre oppfølgjing av elevar ute i praksis
Val vgs/Ytre Namdalen vgs/bedrifter

Halvor
Mortensen, Val
vidaregåande skole

Foredraget ligger i sin helhet på FosFor sin hjemmeside.

Teknisk fagskuleutdanning i akvakultur Austevoll/Fusa v/Roy Dahle

Frå foredraget:

Roy Dahle får en velfortjent takk for sitt
gode innlegg.

Digital opplæringsbok / Ytre Namdalen vgs
Karl
Mikalsen
Karl
Klaussen
Snorre
Tørriseng

Lunsj på skulen
Deltakerne fikk servert en
fantastisk fiskesuppe laget ved
skolen.

”Sett Sjøbein” - Prosjekt for økt rekruttering til marin sektor status.

Torleif Påske frå Norges Fiskarlag orienterterte
om prosjektet og dets status.

En hilsen og takk frå FosFor for bidraget
Hele foredraget ligger på hjemmsiden til FosFor.

____________________________

Utdrag frå foredraget:

Resten av foredraget ligger på hjemmsiden til FosFor.

Oppsummering av faglige innlegg på konferansen
Leder Helga oppsummerer og takker for innlegg og debatter så langt i programmet.

Styret i FosFor v/leder Helga Rabben fikk en velfortjent oppmerksomhet fra avdelingsleder
Janne Kristin Nordli ved Ytre Namdalen videregående skole for arrangementet og arbeidet
med konferansen.

Bilder frå omvisning på skulen og sikkerhetssenteret

Middag med relasjonsbyggjing på Abelvær

FosFor-medlemmene og deres gjester ble servert god middag og
drikke på Abelvær.
På bildet orienterer vert og innehaver av etablissementet om stedets
og familiens historie

Fredag 11.11.2011

Årsmøte i FosFor 2011
Leder Helga Taranger Rabben ønsket velkommen til formelt årsmøte i FosFor.
Innkalling ble enstemmig godkjent. Det ble bemerket at invitasjon burde bli utsendt til
skolene både pr. post og elektronisk for å sikre at den kommer frem til riktig instanser i
organisasjonene.
Konstituering:

Åge Birger Hofseth ble valgt til å lede møtet.
John Arne Andersen ble valgt som møtereferent.

Følgende saker var til behandling:

Årsmelding

Regnskap

Uttaler

Val
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Årsmelding
Årsmeldingen fra styret ble framlagt av styrets leder og gjengis i sin helhet nedenunder:

Styret i FOSFOR 2011 har vore samansett av:
Helga Rabben, Austevoll vgs, leiar
John Arne Andersen, Nordkapp maritime fagskole og vgs., nestleiar
Åge Birger Hofseth, Ålesund vgs., styremedlem
I 2011 er det halde 3 styremøter, av dette 2 telefonstyremøter.
Saker som er tekne opp er:

Uttale rekrutteringskvotar til FKD 08.12.2010 vedteke på Årsmøtet.

Skifte av web-redaktør for heimesida til FosFor
Stian Madsen Storebø overtok for Per Blix, men han slutta ved Austevoll vgs rett etter
og ny ikt-ansvarleg har ikkje hatt tid til å ta seg av dette enno.


Skaffa 3 medlemmer til ”Nasjonal arbeidsgruppe i forbindelse med implementeringen
av endringene i den nye STCW konvensjonen” for Sjøfartsdirektoratet

Svein Holvik, leiar for sikkerhetssenteret i Måløy/Måløy vgs,e-post:
svein.holvik@sfj.no
Per Otto Årland lærar i nautikk, sikkerhetsfag og leiing ved Austevoll maritime
fagskule e-post: perarl@hfk.no
Ove Andreas Bentsen lærar nautikk og sjøkaptein ved Nordkapp maritime fagskole
e-post: ove.andreas.bentsen@ffk.no


Undervisningskvotar.
Brev av 20.06.2011 til Fiskeridirektoratet – ressursavdeling vedrørande
undervisningskvotar som svar på brev av 10.03.2011.



Planleggjing av årsmøte 2011



FOSFOR er representert i styringsgruppa for rekruttering til marine fag ”Sett sjøbein”
ved Erling Sandnes, med Helga Rabben som varamedlem.



Økonomisk er det ikkje brukt store midlar siste år, det er greit, for det er ikkje så
mykje pengar i organisasjonen. Det kjem til å bli brukt ein del pengar ut i samband
med årsmøtet.



Styret ønskjer å takke alle medlemmane og samarbeidspartnarar for eit godt
samarbeid i året som er gått.

Helga T. Rabben
Leiar

John Arne Andersen
Nestleiar

Åge Birger Hofseth
Styremedlem

Behandling av årsmøtet:
Ingen merknader. Årsmeldingen tatt til orientering.
Vedtak:
Styrets årsmelding for 2011 tas til orientering.
_________________________________

Regnskap
Regnskapsansvarlig i styret John Arne Andersen la fram regnskap for perioden, samt revisors
beretning.

Behandling av årsmøtet:

Ingen merknad – enstemmig godkjent.
Vedtak:
Regnskap for perioden august 2010 – november 2011 godkjennes.

Uttaler
Årsmøtet etterlyser tilsvar fra tilskrevne instanser på vedtak gjort under årsmøtet forrige år i
Austevoll. Dette følges opp av det nye styret i FosFor.
Fiskeri og kystdepartementet
Årsmøtet i FOSFOR, avholdt 7. og 8. desember i Austevoll, vil med dette komme med følgende
uttalelse om tildelingen av rekrutteringskvoter:
I 1994 ble fiske og fangst tatt med under fagopplæring i Norge. Det ble da utarbeidet læreplaner for
en 4-årig opplæring. Læreplanene er revidert i kunnskapsløftet, og viser nå hvilke kunnskaper og
ferdigheter en fisker bør ha. Dette omfatter blant annet nautiske fag, sikkerhet, økonomi, kvalitet,
biologi, HMS osv. Eneste måte å dokumentere at disse ferdighetene på er ved å ta fagbrev.
Ved siste tildeling av rekrutteringskvoter ble følgende Rangeringskriterier lagt til grunn:
Hvis flere enn 10 søkere er kvalifisert rangeres disse etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
1. Dokumentert fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato, der de
med lengst ansiennitet skal prioriteres
2. Kurs og sertifikater som fagbrev, sikkerhetskurs og kystskippersertifikat
3. Deltakelse i ungdomsfiskeordningen.
Kvinner oppfordres til å søke.
I praksis betyr det at en ved tildeling av rekrutteringskvoter legger avgjørende vekt på praksis og ikke
på dokumenterte kunnskaper.
Målsettingen for norske myndigheter er økt satsing på sikkerhet og kvalitet i fiskerinæringa. Når
praksis verdsettes høyere enn formell kompetanse ved tildeling av rekrutteringskvoter, signaliseres
det motsatte. Vi vil derfor oppfordre organisasjonene og Fiskeridepartementet til å ta en diskusjon
om hvilken status utdanning og formell kompetanse skal ha i utviklingen av norsk fiskerinæring

Kopi til:
Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag

Valg
Behandling av årsmøtet:
Valgkomiteens innstilling ble forelagt medlemmene i FosFor:
Forslag til nytt styre FosFor 2012
Styremedlem:
Styremedlem:

Knut Erik Svendsen
John Arne Andersen

Meløy (ut 2013 – velges for 2 år)
Nordkapp (ut 2012 – ikke på valg))

Styremedlem:

Åge Birger Hofseth

Ålesund (ut 2013 – velges for 2 år))

Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder, sekretær/økonomiansvarlig.
Varamedlemmer:

Stein Hugo Hansen
Martin Sæther,

Rygdjabø (ut 2013 – velges for 2 år)
Frøya vgs (ut 2012 – ikke på valg)

Revisor:
Ingen forslag
Valgkomite: Ingen forslag

Magnus Mathisen

Gjert- Eirik Grande

Jimmy Tobiassen

Behandling i årsmøtet:
1

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

2

Valg av revisor:
May Irene Strand Gerhardsen, Nordkapp, ble foreslått. Enstemmig valgt.

3

Valgkomite:
Følgende medlemmer ble foreslått:
1
Magnus Mathisen
Rygjabø vgs
2
Gjert- Eirik Grande Ytre Namdalen vgs
3
Jimmy Tobiassen
Meløy vgs/avd Inndyr
Enstemmig valgt.

Vedtak:
Valg av styremedlemmer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Knut Erik Svendsen
John Arne Andersen
Åge Birger Hofseth

Meløy (ut 2013)
Nordkapp (ut 2012)
Ålesund (ut 2013)

Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder, sekretær/ økonomiansvarlig.
Varamedlemmer:

Stein Hugo Hansen
Martin Sæther,

Valg av revisor:
May Irene Strand Gerhardsen, Nordkapp

Rygdjabø (ut 2013)
Frøya vgs (ut 2012)

Valgkomite:
1
2
3

Magnus Mathisen
Gjert- Eirik Grande
Jimmy Tobiassen

Rygjabø vgs
Ytre Namdalen vgs
Meløy vgs/avd Inndyr

Årsmøtet og årskonferansen ble avsluttet med at Helga Rabben ble takket for innsatsen i
styret og som leder av forumet i to år.
Det var videre lagt opp til omvisning på Sterling White Halibut for de som ville det og hadde
sen avreise.

Rørvik 11. november 2011

John Arne Andersen
møtereferent

