
 
 

Høring – NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer 

 

Kristiansund kommune viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 21.06.2013 og 

NOU 2013:9 Ett politi – Rustet til å møte fremtidens utfordringer. 

 

Kristiansund kommune går ikke detaljert inn i alle forslagene, men ønsker å fokusere på et 

hovedtema: Beredskap innenfor redningstjenesten. 

 

Kristiansund kommune er usikker på om politiet vil kunne ivareta tilstrekkelig beredskap innenfor 

redningstjenesten ute i distriktene, med en så omfattende sentralisering som er foreslått i utredningen.  

 

Av de tre beskrevne modellene, mener vi Fylkesmodellen er den som er best egnet. Et nytt 

politidistrikt for Nordmøre og Romsdal bør plasseres i Kristiansund. Dette baseres på følgende 

elementer: 

  

Kristiansund dekker de fasilitetsbehov beredskapslogistikken krever. 

o Tilgang på teknisk kompetanse og drivstoff til helikopter (etterfylling). 

o Medisinsk beredskap og mottaksmuligheter for evakuerte og pårørende. 

 

Kristiansund har gjennom mange år opparbeidet et betydelig erfaringsgrunnlag innen redning. 
Høringsutkastet virker ikke å ta hensyn til dette. 

Kristiansund kommune har et nært forhold til Nordmøre og Romsdal politidistrikt som også har 

kontinentalsokkelberedskap mellom 62o N og 65o 30′ N. 

I dette området i Norskehavet er det flere store oljeinstallasjoner og det er planer for videre 

utbyggingsaktivitet i årene fremover. Nordmøre og Romsdal politidistrikt har vist ved flere 

anledninger at de har håndtert hendelser på sokkelen på en profesjonell måte.  

 

Nordmøre og Romsdal politidistrikt har også ansvar for flere store landanlegg: 

 Industrianlegget på Tjeldbergodden: 

Anlegget består av tre fabrikker; metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk. 

Metanolfabrikken er den største i Europa. Da den ble åpnet, var det første gang naturgass ble 

anvendt til industriell produksjon i stor målestokk i Norge. Metanolfabrikkens 

produksjonskapasitet er på omlag 900.000 tonn metanol årlig, basert på gass fra Heidrun-

feltet på Haltenbanken. Volumet fra Tjeldbergodden utgjør typisk mer enn 25% av den 

samlede europeiske metanolproduksjonen og 10% av forbruket 

 

 Nyhamna på øya Gossa i Aukra kommune:  

Gassanlegget får gassen fra Ormen Lange-feltet som blir ført i land gjennom to rørledninger. 

For tiden leverer anlegget ca 20 % av Storbritannia sitt behov. Denne kapasiteten skal økes og 

anlegget skal oppgraderes i nær fremtid. 

 

Kristiansund kommune har et godt etablert samarbeid med viktige tilgrensende aktører. 

Samspillet og samhandlingen med de andre nød- og redningsetatene, og kommunene, har flere ganger 

vist seg å være avgjørende for en profesjonell håndtering og et vellykket utfall av større uønskede 

hendelser. Derfor er det viktig at beredskap innenfor redningstjenesten er forutsigbar og at den er 

tilstrekkelig utredet, før en iverksetter en slik beskrevet modell. For å få til en forsvarlig og effektiv 

redningssamhandling og håndtering, har Kristiansund kommune meget god erfaring med at vi kan 

stille med Liaison hos Politimesteren i LRS.  Med en politiorganisering i 6 distrikt, vil denne 

muligheten falle bort.  

 

http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyhamna&action=edit&redlink=1
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