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Forord 
Olje- og energiutvalget for perioden 2019-2023 har nå utarbeidet en plan som skal vise omverden hvilke 

fokusområder vi politisk og administrativt jobber med. Kristiansund har siden 1970 hatt et dedikert utvalg, tidligere 

Oljeutvalget, som har jobbet strategisk og systematisk for å skape lokale ringvirkninger av olje og gassaktiviteten i 

Norskehavet. 

Vi går inn i en ny tid, der bærekraftsmål og klimaendringer i stor grad er overordnet all planlegging og aktivitet i 

offentlig og privat sektor. Dette er også førende for Olje- og energiutvalgets temaplan. 

Vi har en petroleumsnæring som utvikler fantastisk teknologi. Vår leverandørnæring er innovativ, høykompetent og 

konkurransedyktig både i Norge og ute i verden. Strenge myndighetskrav kombinert med tøffe værforhold, har gjort 

Norge i stand til å løse mange tekniske utfordringer for å utvinne ressursene på norsk sokkel. Nær 160 000 

arbeidsplasser har vår leverandørindustri skapt, og bidrar til næringsaktivitet i hele landet, mange av disse er i 

Kristiansund. Kunnskapen som er opparbeidet, gir oss et fortrinn for å ta en viktig rolle også i fornybare og maritime 

næringer, spesielt på offshorebaserte installasjoner. Kristiansund skal fortsatt bidra til en utvikling av olje- og 

gassressursene, men også bruke kompetansen vi har, til å skape nye arbeidsplasser. 

Elektrifisering av norsk sokkel (og i samfunnet for øvrig) er et uttalt politisk mål som på sikt vil utfordre tilgangen på 

nok kraft. Det er derfor viktig at vi tenker langsiktig når fremtidig infrastruktur for kraft skal planlegges. Behovet for 

kraft i vår region vil være stor i årene som kommer, og vi må være årvåkne når statlige prosesser for kraft planlegges 

og iverksettes. Dette er en forutsetning for videreutvikling av fremtidens arbeidsplasser i vår region. 

Nye næringer, gir oss nye muligheter. Mer bruk av havets ressurser som mineraler, tang og tare. Havvind, hydrogen 

og andre fornybare energiformer, åpner opp nye muligheter for havbyen Kristiansund. Vi må derfor sørge for gode 

utdanningsmuligheter, tilgjengelig næringsareal og bidra til samarbeid mellom alle aktører som er 

premissleverandører for at vi skal lykkes med utvikling og vekst for vårt lokalsamfunn. 

 

 

 

Berit Tønnesen 

Leder Olje- og energiutvalget 

Kristiansund kommune 
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Innledning 
Bakgrunn for planen 
Olje- og energiplanen er en temaplan under kommuneplanens samfunnsdel. Planen skal synliggjøre Kristiansund 

kommune sitt arbeid med å være et strategisk knutepunkt for drift, logistikk og forsyning til energivirksomheten i 

Norskehavet. Planen skal også synliggjøre arbeidet med Kristiansunds ambisjoner inn i fornybarsamfunnet. 

Kristiansund kommunes visjon er å være «i medvind uansett vær» og være et regionsenter for Nordmøre med tydelige 

grunnverdier i forhold til samhandling, nyskaping, optimisme og raushet - «SNOR». Visjonen er sentral i arbeidet med 

omstillingen fra oljebasert energi til fornybar energi. Kristiansund kommune skal gjennom en aktiv og tydelig politikk 

bidra til at FNs bærekraftsmål nåes, ved å forsterke Kristiansunds fortrinn og skape arbeidsplasser innenfor olje og 

energi som er økonomisk og miljømessig bærekraftig. Vi skal bygge videre på den unike kompetansen for å utvikle 

eksisterende og nye næringer for å øke verdiskaping og sysselsetting innenfor sektoren. 

Formålet er å ha et styringsverktøy med langsiktige mål og strategier som viser retningen i planperioden (2022-2026), 

for å styrke kommunens arbeid innenfor energifeltet med fokus på omstilling til bærekraftig næringsutvikling. Planen 

skal samordne kommunens arbeid innenfor feltet og ha hovedfokus på områder der kommunen har påvirkningskraft 

og virkemidler. Den skal være et utgangspunkt for årlig aktivitetsplan som driver kommunens arbeid innenfor olje- og 

energifeltet i ønsket retning. 

 

Overordnede føringer 
• Nasjonal satsing på fornybar energiproduksjon. 

• St. melding. 13 Klimaplan for 2021-2030. 

• St. melding. 36: Energi til arbeid-langsiktigverdiskapning fra norske energiressurser. 

 

Kommunale føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel danner grunnlaget for hvordan vi skal løse vårt samfunnsoppdrag. Den viser en 

retning for Kristiansund inn i vår nære fremtid og danner utgangspunktet for hvordan vi skal ivareta kommunale, 

regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Kristiansundsamfunnet. Vi har oversatt og 

omformulert de globale målene til 10 lokale bærekraftsmål som passer til våre utfordringer og muligheter. 

 

Med bakgrunn i de lokale bærekraftsmålene er det definert følgende satsingsområder: 

• Den varme byen 

• Den kloke byen 

• Den smarte byen 

• Den modige byen 

I tillegg er menneskelige ressurser og økonomi sentrale satsingsområder for kommunen. 

De 4 «byene» illustrerer våre dimensjoner for bærekraft, vår visjon og framtidens Kristiansund.  



Olje- og energiplan 2022-2026 5(10) 

Gjennomgående perspektiv 

Klima- og miljøperspektiv 
Kommunens omstillingsprosess til et mer bærekraftig samfunn har flere endringselement i seg. Framtidig redusert 

forbruk av fossilt brensel har konsekvenser for transportmiddel og arbeidsplasser. Kompetansen som i dag finnes i 

oljenæringen må bli ivaretatt og videreutviklet i framtidsrettede grønne næringer. Vi må utnytte våre naturgitte 

fordeler ved havet og videreutvikle våre maritime og offshorerelaterte næringer. For at dette skal lykkes er det viktig 

med kommunal tilrettelegging for å videreutvikle kompetansemiljøene og næringsetableringer. 

Det er viktig at politikerne har en aktiv rolle for å informere og motivere næringslivaktører til å se mulighetene i vår 

kommune. 

For å lykkes med økt elektrifisering i samfunnet må politiske beslutninger bidra til at elektrisk infrastruktur har nok 

kapasitet til å dekke det framtidige behovet, både til private husholdninger og til næringslivet. 

Riktig og nok miljø- og klimakompetanse i det politisk miljø er viktig for å gjøre gode klima/miljø-risikovurderinger ved 

ulike politiske vedtak. 

 

Folkehelseperspektiv 
Sosialt bærekraftig samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og mulighet for arbeid, 

utdanning og gode nærmiljø. Gjennom olje- og energiplanen vil vi legge til rette for en sosialt bærekraftig 

samfunnsutvikling. Sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som setter 

menneskelige behov i sentrum, involverer våre innbyggere og legge til rette for deltakelse og samarbeid. 

Kommunen har en sentral rolle i å fremme befolkningens helse og er gjennom folkehelseloven tillagt et stort ansvar 

for folkehelsearbeidet. God helse, livskvalitet, mestring og trivsel henger sammen. Vi må legge til rette for god helse 

for alle og arbeide for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. God variasjon når det gjelder 

arbeidsplasser er viktig for å kunne tilby våre innbyggere tilhørighet til lokalmiljøet og kommunen, og hindre 

utenforskap. Høy deltakelse i arbeidslivet er også avgjørende for velferdsstatens bærekraft. 

 

Anskaffelser 
I alle anskaffelser skal det benyttes krav eller kriterier som bidrar til at miljøbelastningen reduseres. Der det er 

relevant skal miljøkrav prioriteres. Der markedet ikke er modent skal det ikke stilles ekskluderende krav, men gode 

løsninger for klima- og miljø vektlegges i evalueringen av beste anbud. 

Åpne spesifikasjoner skal brukes i størst mulig grad for å stimulere til konkurranse og innovasjon blant leverandørene. 

Man skal i alle anskaffelser vurdere gjenbruk, enten ved gjenbruk av eget brukt utstyr eller kjøp av brukt utstyr. 

Møbler trekkes frem som et område hvor dette bør ha særlig fokus. 

Dersom en miljøvennlig investering er vesentlig dyrere enn en mindre miljøvennlig investering skal man ved søknad 

om budsjettmidler fremlegge budsjett for begge løsninger slik at dette kan besluttes av bystyret. 

Ved kjøp av nye kjøretøy skal disse være fossilfrie, dersom det ikke er til vesentlig ulempe. 
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Delmål og tiltak 
Olje- og energiutvalget er et utadrettet utvalg som jobber for størst mulige ringvirkninger fra olje- og energiaktiviteten 

i og rundt Kristiansund. Utvalget skal ha proaktiv rolle for å kunne tilpasse virkemidler og løse utfordringer sammen 

med næringslivet. FNs bærekrafts mål skal nåes ved å forsterke Kristiansund sin posisjon og skape fremtidsrettede 

arbeidsplasser som er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftige. Planen skal gi retningen for den blå og grønne 

omstillingen med utgangspunkt i den kompetansen byens næringsliv er bygget opp rundt. 

Vi skal i mange 10-år fremover være et strategisk knutepunkt for logistikk og forsyning til Norskehavet, samtidig som vi 

har mål og strategier for Kristiansund i en videre satsing inn i fornybarsamfunnet. Overgangen skjer gradvis, og på 

skuldrene av eksisterende petroleumsnæring. Målet er at Kristiansundssamfunnet skal utvikle seg i takt med 

endringene, ta del i fremtidens nye energimarkeder og skape nye arbeidsplasser og aktivitet. 

Det er viktig med gode politiske rammebetingelser som legger til rette for en gradvis overgang, der verdiene i 

oljenæringen også blir ivaretatt i denne perioden. Det må samarbeides tett med lokalt næringsliv for å tiltrekke nye 

aktører. Dette skal skje i tett kontakt med energiselskap. 

Utvalget har definert 4 fokusområder for planperioden. 

 

Havvind 

Ifølge Hurdalserklæringen til Støreregjeringen vil nye området for havvind åpnes ganske raskt. Kristiansund må 

posisjonere seg slik at vi sikrer at områdene i Norskehavet er med i screeningen. Vi må også sikre at vi kan levere 

energi til industrien. Vi skal sørge for at vi har tilstrekkelig med kompetanse, slik at vi kan levere tjenester når 

produksjonen starter estimert i 2033. 

 

Hydrogensatsing 

I følge Hurdalserklæringen skal det bygges opp en sammenhengende verdikjede der produksjon, distribusjon og bruk 

utvikles parallelt og setter et mål om årlig produksjon av blå og grønn hydrogen innen 2030, samt vurdere et statlig 

hydrogenselskap. Kristiansund kommune skal arbeide for å få etablert et slikt selskap på Campus, og være i en god 

posisjon til å utnytte synergiene for eksempel hydrogendrevne fartøy. Tjeldbergodden og Nyhamna er naturlige 

samarbeidspartnere. Vi skal bygge opp kompetanse slik at vi ser de industrielle mulighetene, og posisjonere oss 

strategisk som et knutepunkt for distribusjon av hydrogen med vekt på de maritime og marine næringene. 

 

Krafttilførsel 

Tilstrekkelig tilgang til kraft er en forutsetning for omstilling av eksisterende næringer og for å tiltrekke oss nye 

næringer, og for å etablere nye industriområder og havner i vår region. Kraftnettet må bygges betydelig ut for å kunne 

imøtekomme industriens behov. Uten et sterkt nett blir det vanskelig å realisere energikrevende næringer, og fortsatt 

utbygging av landstrøm og bygge ut ladepunkt til batteridrevne fartøy. Vi vil jobbe for at Kristiansund skal være det 

naturlige punktet for lading av batteridrevne fartøy i vår region. 

 

Norskehavet 

Vi må sikre at de som opererer Draugen og Ormen Lange beholder sin lokalisering i Kristiansund. Vi må også befeste 

basedriften slik at boring, drift og helikoptertrafikk til feltene på Haltenbanken fortsatt blir forsynt fra Kristiansund. 

Her er det viktig å holde fokus på det vi har i tillegg til at kommunen arbeider for å utvikle eksisterende områder og 

utbygge nye næringsområder. 

Utvalget har med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel valgt ut følgende hovedmål. 
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Den varme byen 

 

HOVEDMÅL 

Vi har en trygg by som er tilgjengelig for alle. 

 

Delmål  

Vi har en oppdatert oljevernplan og rutiner for øvelser. 

Tiltak 

• Vi skal være pådriver for utvikling av beredskapsplan for informasjon, evakuering og førstehjelp i 

beredskapsområdet med base i Kristiansund. 

 

Delmål  

Vi har mottak for beredskap. 

Tiltak 

• Vi skal samarbeide med Operatørenes forening for beredskap (OFFB). 

 

 

Den kloke byen 

 

HOVEDMÅL 

Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv. 

 

Delmål 

Vi er et foretrukket knutepunkt i Midt-Norge/Norskehavet for petroleumsnæringen og nye næringer som følge av det 

blå/grønne skiftet. 

Tiltak 

• Vi skal delta på møteplasser/samlinger som for eksempel næringsfrokost, Petropolen, konferanser og annet. 

• Vi skal utarbeide egen medieplan for utvalgets aktiviteter. 

 

Delmål 

Vi har nok og oppdatert kunnskap om havmineraler. 
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Tiltak 

• Vi skal se etter muligheter for nye arbeidsplasser knyttet til havbunnsnæringer. 

• Vi skal aktivt oppsøke kunnskap og dele kunnskap om havmineraler med vårt næringsliv. 

• Vi skal utarbeide en plan for samarbeid med relevante aktører. 

• Vi skal aktivt påvirke utvikling av et rammeverk for havbunnsnæring. 

 

Delmål 

Vi har tilstrekkelig næringsareal og tilrettelagt for nye etableringer. 

Tiltak 

• Vi skal ta initiativ til samtaler med eiere av næringsareal. 

• Vi skal bidra til tilrettelegging og utnyttelse for å øke lokal verdiskaping. 

 

Delmål 

Vi har et utdanningstilbud som er tilpasset lokalt næringsliv: 

Tiltak 

• Vi skal være en deltakende høringspart til skolebruksplan for videregående skole, og planer for høyere 

utdanning. 

• Vi skal ha god relasjon til Campus gjennom møter og felles aktiviteter. 

 

Delmål 

Vi har etablert et apparat/verktøy for å informere og veilede næringslivet om rettigheter og muligheter for 

kommunale, regionale og statlige støtteordninger. 

Tiltak 

• Vi skal samarbeide med aktører som Vindel, KNN, ON Ocean Network og Global Compact Norge. 

• Vi skal arbeide for å få Innovasjon Norge fast etablert i Kristiansund. 

• Vi skal ta initiativ til samarbeidsmøter med aktuelle samarbeidspartnere med sammenfallende 

næringsinteresser. 

 

Andre tiltak:  

Vi skal arbeide for at kommunen har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet, og møter næringslivet på en effektiv 

måte. 

 

 

Den smarte byen 

 

HOVEDMÅL 

Vi har solid infrastruktur. 

 

Delmål 

Vi har en tilfredsstillende el-krafttilgang til regionen. Vi har en offshorebasert elkraft produksjon. 

Tiltak 

• Vi skal ha kontakt med viktige aktører. 

• Vi skal samarbeide med våre nabokommuner og fylkeskommunen om elkraft infrastruktur, som vil dekke 

behovet for energi i regionen. 
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Delmål 

Vi har en el-krafttilgang basert på offensive behovsprognoser og vi har lademulighet for elektriske fartøy. 

Tiltak 

• Vi skal arbeide for infrastruktur for lading av fartøy i Kristiansund. 

 

Delmål 

Vi har kontakt med aktører som har kompetanse om havvind og hydrogenproduksjon. 

Tiltak 

• Vi skal delta på møteplasser og konferanser for hydrogen og havvind. 

• Vi skal være pådrivere for etablering av fyllestasjoner for hydrogen. 

 

 

Den modige byen 

 

HOVEDMÅL 

Vi er en foretrukken og innovativ samarbeidspartner. 

 

Delmål 

Vi har vurdert våre tiltak etter samfunnsnytte, kartlagt viktige aktører og er proaktive i vår påvirkningsaktivitet. 

Tiltak 

• Vi arbeider for tette nettverk og relasjoner med relevante aktører. 

• Vi ivaretar basepolitikken langs kysten gjennom møter, presentasjoner, nettverksbygging og tilrettelegging. 

• Vi gir innspill til plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD). 

• Vi skal videreutvikle Kristiansund som vertsby. 
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Handlingsdel 

Økonomiske konsekvenser av tiltaksforslag 
Olje- og energiplanen får økonomiske konsekvenser i form av deltakelse på konferanser, seminarer og annet politisk 

arbeid. 

 

Tiltaksforslag i prioritert rekkefølge 
Olje- og energiutvalget prioriterer de ulike tiltakene fortløpende gjennom planperioden. 


