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Lokalisering av nytt nasjonalt senter for lønn og regnskap i
Politiets Fellestjeneste.
ORKide-Nordmøre regionråd viser til at det er besluttet å organisere lønns- og
regnskapstjenestene i politiet som en samlet fellestjeneste i regi av Politiets Fellestjenester
(PFT). Politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt, Ingar Bøen, konkluderer i brev av
26. januar 2016 med at et slikt nytt nasjonalt senter for lønn og regnskap i Politiets
Fellestjenester bør etableres i Kristiansund. ORKide støtter opp under dette initiativet.
ORKide mener at etablering av nye statlige kompetansearbeidsplasser i Kristiansund vil
bygge opp under regjeringens region- og distriktspolitikk. Regionen trenger et større
mangfold i arbeidsplasser og flere ben å stå på, særlig fordi Kristiansund i
utgangspunktet har svært få statlige arbeidsplasser. En plassering av politiets lønns og
regnskapsfunksjoner i Kristiansund vil være i tråd med de nasjonale retningslinjene for
lokalisering av statlige arbeidsplasser, der formålet er å utvikle robuste arbeidsmarkeder
i alle deler av landet.
Kristiansund har kompetansen og forutsetningene til å håndtere etablering av et nytt
nasjonalt senter for lønn og regnskap i Politiets Fellestjenester. I tillegg til et sterkt
politifaglig miljø, har Kristiansund god tilgang til kompetanse innen lønn, regnskap og
revisjon. Kristiansund har flere store bedrifter med kompetente økonomiavdelinger.
De store selskapene innen regnskap og revisjon er representert, og i nabokommunene er
det flere regnskapskontor med lokal forankring. På indre Nordmøre er det sterke fagmiljø
bygd rundt Amfi-kjeden sitt hovedkontor i Surnadal, og Hydro Aluminium sitt
internasjonale Accounting Competence Center på Sunndalsøra. Det er også kun en times
avstand til lignende fagmiljøer i Molde.
I regionen er det også solide utdanningsmiljø: Høgskolen i Molde har både bachelor- og
masterutdanninger innen økonomi, og har tilbud ved Høgskolesenteret i Kristiansund.
Her kan det utvikles tilbud spesielt tilrettelagt for politiet, og dette vil også gi positive
synergier til oppbygging av et sterkere tilbud for høyere utdanning i Kristiansund og på
Nordmøre.
Kristiansund har i en periode opplevd god vekst i folketall og arbeidsplasser. I forbindelse
med endringene i petroleumsrettede næringer opplevde Kristiansund en 46 % økning i
arbeidsledigheten fra januar 2015 til januar 2016. Ved utgangen av januar 2016 var
ledigheten i Kristiansund på 5,2 %. Landsgjennomsnittet er på 3,4 %.

Kristiansund er en ressurssterk by med senter for beredskap, en av kyst-Norges mest
aktive havner og betydelig aktivitet tilknyttet havbruk, olje- og gassnæring.
Kristiansundsregionen har også de beste forutsetninger for å bli en fremtidig viktig
bidragsyter innen bl.a. marine næringer og bioøkonomi.
Statlige arbeidsplasser er viktig for å kunne rekruttere til regionen. En forutsetning for å
tiltrekke seg arbeidskraft er mangfold i arbeidslivet. En solid og velrenommert traineeordning har de siste 10 årene også vist at unge voksne gjerne vil bo i Kristiansund – så
lenge de har tilbud om relevante jobber her.
Et nasjonalt kompetansesenter for lønn og regnskap vil være et viktig bidrag til
at Kristiansund vil kunne rekruttere og beholde kompetanse i fremtiden.

Kristiansund 19.februar 2016
Med vennlig hilsen
Nordmøre Regionråd- ORKide

Ola Rognskog
leder

