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HØRINGSUTTALE TIL FORSLAG OM LOKALISERING AV
FELLESENHET FOR LØNN OG REGNSKAP I POLITIET.
Nordmøre regionråd - ORKide, ønsker å komme med en uttale til høringsnotatet «Lokalisering av
fellesenhet for lønn og regnskap i politiet»
ORKide er kritisk til politidirektoratets innstilling slik den fremkommer i høringsnotatet 25.april 2016,
og støtter Kristiansund kommune sin uttalelse i saken. Kristiansundsområdet har kompetansen og
øvrige forutsetninger for å håndtere etablering og drift 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. Regionen har et stort økonomimiljø som er preget
av flere store bedrifter med kompetente økonomiavdelinger.
I regionen har vi solide utdanningsmiljø, ved Høgskolen i Molde med både bachelor- og
masterutdanninger innen økonomi, og gjennom 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. I forhold til rekruttering av
kompetanse til den nye fellesenheten anser vi derfor Kristiansund og Nordmøre svært godt rustet til
å bli valgt som lokasjon.
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 målet er å utvikle robuste
arbeidsmarkeder i alle deler av landet.
Det er gode erfaringer med å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. ORKide mener derfor at
Kristiansund bør være vertskap for det nye kompetansesenteret for lønn og regnskap i politiet.
Kristiansund 6.juni 2016
Med vennlig hilsen
ORKide - Nordmøre Regionråd
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