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Justis- og beredskapsdepartementet 

postmottak@jd.dep.no  

 

 

 

              Kristiansund 03.10.2013 

 

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

Det vises til mail fra Thea Schjødt med bekreftelse på utsettelse av høringsfristen til 03.10.13. 

I det pågående arbeidet med å omorganisere og effektivisere politiet ønsker Kristiansund og omegn 

vekst (Kom vekst) som næringsforening å sende uttalelse til ovennevnte NOU knyttet til to 

hovedområder som er spesielt relevant for næringslivet; 

- Sikre videreutvikling av fagkompetansen i sokkelpolitidistriktene til å omfatte ansvaret for ny 

region slik at beredskapsperspektivet for offshorevirksomheten forvaltes på en god måte.  

For vår region betyr det at kompetansemiljøet ved politiet i Kristiansund styrkes som et 

regionalt spesialistmiljø.  

- Statlige arbeidsplasser er sentralt for å sikre mangfold, forutsigbarhet og rekrutteringsevne 

for næringslivet. Ny politiorganisering må samtidig bidra til å redusere eksisterende 

skjevfordeling av statlige kompetansearbeidsplasser i regionen. 

 

NOU anbefaler en strukturreform og en kvalitetsreform for at politiet skal møte fremtidens behov 

omorganisert fra 27 til 6 politidistrikt. Dagens Nordmøre og Romsdal foreslås å bli en del av 

politidistrikt Midt-Norge som omfatter Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 

Strukturreformen vil også legge grunnlag for robuste fagmiljø og spesialister regionalt og nasjonalt.  

 

Generelt 

Politianalysen anbefaler færre og større enheter som viktig bidrag for å møte fremtiden og 

endringsbehovet. For både næringsliv og det offentlige vil det være viktig å bygge sterkere fagmiljø i 

fremtiden, men det er ikke automatikk i at «stort er best». Strukturendringen må ikke åpne for 

automatisk sentralisering av personell og kompetanse. Ledelse må ha høyeste fokus.  

 

Sokkelpoliti og beredskap 

Politiet er en sentral aktør i generell samfunnsberedskap. Politimesteren i Nordmøre og Romsdal har 

kontinentalsokkelansvaret for olje- og gassinstallasjonene på Haltenbanken/Norskehavet. 

Politimesteren har sete i Kristiansund hvor det over lang tid er bygget opp kompetansemiljø for å 

ivareta denne rollen som inngår som en viktig del av en større beredskapsorganisering.   

Olje- og gassvirksomheten i Norskehavet står i dag for 1/3 av samlet norsk petroleumsomsetning og 

utgjør i størrelsesorden kr 4-600 mill. pr dag. Til enhver tid er det rundt 3.500 personer som har sin 
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arbeidsplass på produksjonsplattformer, leterigger, forsynings- og beredskapsfartøy og spesialskip 

utenfor Midt-Norge  

Kristiansundsregionen er det operasjonelle senteret for denne aktiviteten, noe som inkluderer 

operatørene Shell og Statoil, logistikk- og forsyningsvirksomheten, helikoptertransporten, senter for 

den økende havbunnsaktiviteten, bred leverandør- og serviceindustri, og i tillegg ligger Kristiansund 

midt mellom gassbehandlingsanleggene på Tjeldbergodden (Europas største metanolfabrikk og 

planer for jernpelletsfabrikk) og Nyhamna (gassknutepunkt med store investeringer på gang med 

ferdigstillelse i 2017).  

Det er beregnet at det årlig vil investeres for rundt kr 200 mrd. på norsk sokkel de kommende år, 

derav skal både store og mindre prosjekter realiseres i Norskehavet frem mot 2020. Forlengelse av 

levetid for eksisterende installasjoner mot år 2050 samt nye feltutbygginger gjør at 

petroleumsvirksomheten har perspektiv i vår region for flere generasjoner. Møreforskings 

ringvirkningsanalyse for petroleumsvirksomheten i Kristiansundsregionen (april 2013) viser en 

fortsatt høy forventet vekst i årsverk frem mot 2020. 

Beredskap og sikkerhet for petroleumsvirksomheten er regulert gjennom lover, forskrifter og krav. 

Dagens beredskapsorganisering i Kristiansund for storulykkescenarier er en unik samvirkeløsning 

som er bygget opp og trent på gjennom nærmere 30 år. Den gjelder både beredskapskompetanse og 

– kapasitet og omfatter både fysisk infrastruktur, organisatoriske funksjoner og spesiell kompetanse. 

Både Statoil og Shell har sin beredskapsorganisasjon i Kristiansund. Det er bare Kristiansund som 

har denne kompetansen i Midt-Norge i dag.  

Storulykkescenarier dekker ulike typer storulykker som kan skje på installasjonene offshore, 

helikopterulykker, brann/eksplosjoner eller terroranslag som medfører mange skadde som trenger 

behandling. I et slikt tilfelle vil det være behov for hurtig transport inn til mottakssenteret i 

Kristiansund. Denne samhandlingskompetansen for storulykker i Kristiansund er bygget opp mellom 

oljeselskapenes beredskapsorganisasjon og beredskapssenter, politimesteren i Nordmøre og 

Romsdal med kontinentalsokkelansvar, sykehuset med akuttfunksjoner, SAR-helikopter, Kvernberget 

lufthavn med helikopterselskapene med teknisk personell, fueling og mannskapsskifter, samt med 

Vestbase som mottakssenter med tilgang på havn- og kaianlegg og transport-/logistikkompetanse 

mm. Det nye store gassfeltet Aasta Hansteen er bestemt tilknyttet dagens områdeberedskap ledet 

fra Kristiansund.  Kristiansund lufthavn Kvernberget med heliport er spesielt viktig i en storulykke 

hvor det er behov for rask tilgang på helikopter og tilhørende infrastruktur.  

Stadig samtrening er avgjørende for at en krisesituasjon kan håndteres optimalt med minst mulig 

skade på personell, innretning og miljø. Det vises her til 22. juli rapporten som påpekte mangel på 

samtrening og øvelser, hvor beredskap må gå «fra ord til handling».  

Operatørene understreker at ”utvikling og øving av beredskapsplaner har vist at samlokalisering av 

de viktigste innsatsfaktorene er en vesentlig nøkkel til suksess, og at å bryte treningsmønstre som er 

godt innøvd kan gi uante konsekvenser i en storulykke. Lokal tilstedeværelse, godt innøvde 

beredskapsplaner og nettverk kan ikke undervurderes.”  

Rapporten Nasjonalt risikobilde 2013 (NRB) beskriver alvorlige risikoforhold ved et utvalg uønskede 

hendelser med katastrofale konsekvenser for samfunnet. Den påpeker at den største utfordringen 

ved alvorlige uønskede hendelser i dag er at konsekvensene og håndteringen av dem går på tvers av 

ansvarsområder og forvaltningsnivå i samfunnet. Dette understreker betydningen av samtrening. 

Rapporten beskriver i mindre grad betydningen av hvordan tilsiktede handlinger på sokkelen, som 

terror, vil påvirke arbeidstagere og befolkningen, et trusselbilde som det også i Norge er stadig økt 
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fokus på. For politimesteren i Nordmøre og Romsdal inngår ansvaret for både den omfattende 

offshoreaktiviteten og to store gassbehandlingsanlegg på land i nærområdet.  

 

Statlige arbeidsplasser 

Statlige arbeidsplasser gir en stabilitet og forutsigbarhet i arbeidsmarkedet, samtidig som det er 

viktig for å gi et mangfold for arbeidsplass nr. 2 ved rekruttering til næringslivet. 

I Møre og Romsdal er det stor forskjell mellom byene på antall statlige og offentlige arbeidsplasser. 

Eksempelvis har Molde 62% flere statlige/offentlige arbeidsplasser enn Kristiansund (Fylkesstatistikk 

2012).  

Møre og Romsdal ligger også 3-4 % under landsgjennomsnittet for relativ andel av befolkning med 

høyere utdanning, og Nordmøre ligger enda lavere enn gjennomsnittet i fylket. Eksempelvis utgjør 

andelen av personer over 16 år med lang universitets- og høyskolenivå 7,8 % i Molde og kun 4 % i 

Kristiansund. Kristiansund og Nordmøre har dessverre ikke egen høyskole/campus, og forskning viser 

at tilstedeværelse av tilbud innen høyere utdanning medfører høyere utdanningsnivå i befolkningen.  

Siden 2009 har Ålesund og Molde fått henholdsvis 190 og 139 nye statlige og fylkeskommunale 

arbeidsplasser. Kristiansund har fått 1. Denne utviklingen kan ikke fortsette. 

Vi ser en stadig sterkere sentralisering av offentlig etater og servicetilbud. I dette perspektivet er det 

spesielt viktig at endret organisering av politiet fører til en bedring i skjevfordelingen av 

statlige/offentlige arbeidsplasser. Det er i samfunnets interesse at det legges til rette for gode 

vekstvilkår i hele region.  

 

Det ligger derfor godt til rette for at sokkelpolitiansvaret i Kristiansund videreutvikles til å inneha en 

regional spesialistfunksjon. 

Vi ber om at våre hensyn blir ivaretatt i det videre arbeidet med struktur- og kompetansereformen 

av politiet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ellen Engdahl 

daglig leder 

Kom vekst 

Kristiansund og omegn vekst 


