Maritime Operasjoner inngår leieavtale med NMKII
Kursselskapet Høgskolen i Ålesund Maritime Operasjoner AS har siden etableringen i 2012 økt
aktiviteten i Ålesund, Fosnavåg og Montenegro og ser fram til å ta i bruk nye lokaler når NMKII
står ferdig i 2017. Selskapet leverer maritime kurs og simulatortrening, og samarbeider tett med
avdeling for Maritim Teknologi og Operasjoner (AMO) ved Høgskolen i Ålesund. AMO og
Maritime Operasjoner får et kompakt og integrert miljø for utvikling, utprøving og
strømlinjeforming av maritim kompetanse i form av kurs og trening når begge flytter inn i
NMKII.
Dette er noe vi ser fram til. Med en felles base på NMKII kan vi sammen med AMO og den
maritime næringen fortsette å utvikle kurs og trening for økt konkurransekraft og innovasjon. Vi
har vært inne i en periode med høy aktivitet der deler av kurs og treningsaktiviteten har sin
bakgrunn i krav fra den Internasjonale Maritime Organisasjonen (IMO) og Sjøfartsdirektoratet
(SD). Fremover blir det viktig å fortsette det nære samarbeidet med rederi, verft,
utstyrsprodusenter og bemanningsselskaper. Vi ønsker å bidra til at både norske rederi og norske
sjøfolk beholder og utvikler sin konkurransekraft.
Når det er sagt så vet vi at Fiskeri og Havbruk begge er store næringer i vekst og når vi ser
framover så ser vi konturene av at vi blir mer involvert i kompetanseutvikling innenfor begge
disse sektorene. Her foregår det mye spennende, blant annet SFI/MOVE programmet som drives
i regi av AMO som ser på utvikling av integrerte løsninger innenfor havrommet
Ved å flytte inn i NMKII bygget vil Maritime Operasjoner styrke samarbeidet med Offshore
Simulator Centre (OSC) som ligger i NMK bygget. Gjennom simulatorteknologi som OSC har
utviklet har det vært mulig å levere markedsledende team-kurs innen avanserte maritime
operasjoner, som ankerhåndtering, subsea og plattform supply. Nå kan vi samarbeide tettere med
vår viktigste leverandør av simulatorteknologi, som gjør at vi blir enda bedre i stand til å betjene
markedet med nye og innovative kurs, skreddersydde scenario og øvelser.
NMKII blir et fremtidsrettet og hensiktsmessig bygg, og et naturlig samlingspunkt for
næringsliv, studenter og kursvirksomhet med praktisk og forskningsbasert innovasjon og
kompetanseheving. Maritime Operasjoner vil fortsette å være en pådriver i utviklingen av
simulatorbasert kompetanse mot maritim og marin næring, enten det er behov i næringen eller
krav fra myndigheter. Viktigst av alt er at det foregår i nært samarbeid med lokale rederi og
lokalt næringsliv.
Maritime Operasjoner
Høgskolen i Ålesund Maritime Operasjoner AS er eid av Høgskolen i Ålesund og leverer
maritime kurs og trening til offiserer og mannskap som arbeider ombord i offshore fartøy,
offshore plattformer og skip i handelsflåten.
Selskapet ble etablert i 2012 og hadde i 2014 en omsetning på 24 mnok. Selskapet har 10 egne
ansatte og innleide instruktører fra Høgskolen, og i tillegg ca 60 erfarne instruktører med
offisers-erfaring og bakgrunn fra den maritime næringen.

