Årsberetning 2020
Virksomhetens art og hvor den drives
NTNU OCEAN TRAINING AS har som formål å drive kursvirksomhet mot marin og maritim næring på
vegne av og i samarbeid med NTNU. Selskapet sine rammebetingelser er styrt gjennom en rammeavtale
med NTNU og en samarbeidsavtale med Institutt for Havromsoperasjoner og Byggteknikk. Selskapets
forretningsadresse er i Ålesund.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Selskapets omsetning i 2020 er kr 7 925 773 med et positivt årsresultat på kr 84.879.
Med bakgrunn i pandemien og begrensninger i reise og oppmøte så har selskapet forsert arbeidet med
flytting av kurs over på e-læring og nettbaserte plattformer, og forventer å kunne levere hel- og del-vis
nettbaserte kurs i 2021.
Året har vært sterkt preget av redusert aktivitet grunnet Korona Pandemien og det har vært krevende å
opprettholde god drift. Etter nedstenging i mars har vi hatt kostnader med å legge om kurs til nettbasert
undervisning og tiltak mot smitte. Vi har videre hatt begrensninger på hvem som får delta på grunn av
innreisekarantene og plass i simulator. Det er også gjennomført kursprogram støttet av regjeringen for
permitterte og arbeidsledige.
Utpå høsten så vi at pandemien vil vare godt ut i 2021 og kanskje enda lenger og besluttet derfor å
investere i flytting av kurs over til nettbaserte plattform slik at de lettere kan leveres med reise og
oppmøterestriksjoner. Dette samsvarer også med rederienes ønske om å redusere reise og
oppholdskostnader i forbindelse med kurs.
I sum har selskapet i 2020 gjennomført 87 kurs med 563 deltakere.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapets rolle i forskningsarbeidet er å tilrettelegge for kontakt med næringslivet og delta aktivt for at
ny kompetanse utvikles både på eksisterende og nye kompetanseområder og sammen med NTNUs
faglige ansatte. Selskapet deltar i EU prosjektet BLUEWBC - Sustainable development of BLUE economies
through higher education and innovation in Western Balkan Countries. Prosjektet går over 3 år; 20192021, og gir selskapet en kompensasjon på 71’ €.

Fortsatt drift
Vår eier, NTNU, har en vedtatt satsing på etter- og videreutdanning. Selskapet har derfor i 2020 levert
flere kurs innen etter og videreutdanning basert på kompetansen i NTNU’s institutter og fakulteter.
Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø
Styret mener at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i
2020.

Likestilling
Bedriften hadde pr. 31.12.20 to ansatte, en mann og en kvinne. Styret består av tre menn og tre kvinner.
Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å
iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Bedriften leverer kurs og kompetanse som bidrar til redusert
forurensing.

Bærekraft
Selskapet har i 2020 flyttet deler av kursdriften over på digital nettbasert undervisning samt at kurs får
mer bærekraftsorientert innhold. Dette bidrar til redusert miljøbelastning i form av mindre reising og
ressurbruk ved hotellopphold. Selskapet bidrar i tillegg til FNs bærekraftsmål nr. 4 Kvalitet i Utdanning da
våre kurs har moduler som ser på krav til reduserte miljøutslipp.
Ålesund, 27.04.2021
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