
Notat om omorganisering av Kystverket 

Det er lagt frem en rapport med forslag til ny organisering av Kystverket basert på en 

funksjonsmodell motsatt dagens geografiske organisering. Dagens regioner og direktorat utgår og 

erstattes av fire funksjonsenheter underlagt Kystdirektøren. 

Forslaget til omorganisering vil svekke Kystverket i Haugesund ved at stillingen som regiondirektør 

vest tas bort samtidig som det opprettes et virksomhetsområde for navigasjonsteknologi og tjenester 

med direktør i Ålesund. Kompetansen tilknyttet dette virksomhetsområdet er i dag mye tilknyttet 

Senter for Los og VTS i Haugesund, og den maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland har 

også best forutsetninger for å levere ekstern kompetanse til enheten i fremtiden. 

Dagens organisering 

Kystverket har i dag ni driftsenheter inkludert hovedkontoret/direktoratet. Kystverkets direktører er 

spredt på stedene Ålesund, Arendal, Haugesund, Kabelvåg og Honningsvåg. Lostjenesten ble skilt ut 

av dagens regioner i 2015 og samlet i en egen driftsenhet med en losdirektør i Ålesund som har 

ansvaret for drift, og et «Senter for Los og VTS i Haugesund» som har ansvaret for losforvaltning, 

inklusive farledsbevisordningen og dispensasjonsordningen for los. Dette for å skape et tydelig skille 

mellom forvaltning og drift og slik sikre brukernes rettssikkerhet. 

Kystverket har fem trafikksentraler (VTS) og tre formidlingsenheter for los lokalisert i Horten, Brevik, 

Kvitsøy, Fedje og Vardø. 

 Skille mellom tilsyn/forvaltning og drift 

Samferdselssektoren har gjennomgått flere omorganiseringer de siste årene. Veg, bane og luft har 

alle et nasjonalt myndighetsorgan som både inkluderer fag- og juridisk kompetanse. Kystverket vil i 

det nye forslaget til organisasjon ikke lenger ha et nasjonalt myndighetsorgan som kan ivareta en 

tydelig direktoratsfunksjon. Modellen ivaretar heller ikke kravet til to-nivå saksbehandling slik det er 

beskrevet i forvaltningsloven og NOU 2019:5 da klagebehandling hos Kystdirektøren ikke kan belyse 

alle sider av en sak. 

I oppfølgingen av ny loslov påpekte Samferdselsdepartementet at organiseringen av lostjenesten skal 

sikre et tydelig organisatorisk skille og klare grenser mellom forvaltningsmessige oppgaver og drift/ 

tjenesteyting. Videre påpekte departementet at både den operative lostjenesten og forvaltningen av 

lostjenesten må muliggjøre en reell klagebehandling med tilstrekkelig organisatorisk avstand mellom 

førsteinstans og klageinstans. Dette var også et ønske fra næringen og har gitt Kystverket stor tillit og 

troverdighet.  

Forslaget som nå legges frem strider mot disse føringene. Øverste direktør for los drift og los 

forvaltning vil begge være lokalisert i Ålesund og inngå i Kystdirektørens ledergruppe. 

Forslaget til ny organisering svekker ikke bare det maritime kompetansemiljøet i Haugesund, men 

også evnen til å ivareta kravet til fornyet prøving av forvaltningsvedtak.  

Den valgte organisasjonsmodellen kan på sikt svekke Kystverket som uavhengig fagetat. Kystverket 

kan miste myndigheten til å gi forskrifter og utøve klagesaksbehandling. 

Ledelse nær brukerne 

I forslag til ny organisering er åtte av ni direktører med stab lokalisert i Ålesund. Dette medfører en 

sterk sentralisering av øverste lederstruktur i Kystverket. Dette vil på sikt svekke kontakten og 



nærheten til viktige brukermiljø, relevante fagmiljøer og oppgavene som skal løses. Hovedtyngden av 

verdiskapning, skipstrafikk og andel sysselsatte i den maritime næringen er lokalisert til Kystverkets 

to sørligste regioner. I forslag til ny modell for organisering av Kystverket skal det for første gang i 

Kystverkets historie bli slik at etaten ikke vil ha toppledere nær viktige brukergrupper.  

Funksjonsmodellen er ikke problemet, men de nye virksomhetsområdene må ledes fra hvor brukerne 

er lokalisert, nær Kystverkets eksisterende utviklingsmiljøer. Derfor må funksjonsmodellen bygge på 

dagens struktur. Dette er viktigere enn en geografisk samlet toppledergruppe.  

Lokaliseringen av øverste ledelse i ny struktur strider mot den politiske målsetningen om å bygge på 

sterke eksisterende kompetansemiljøer i hele landet og målet om statlig maktspredning.  

Oppsummert 

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland mener forslaget til ny organisering av Kystverket 

vil svekke den maritime klyngen og det maritime kompetansemiljøet i regionen. Dette samtidig som 

brukerne av Kystverkets tjenester i hovedsak befinner seg sør for Ålesund og samtidig som den 

maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland og det maritime kompetansemiljøet er vel så 

sterkt som tilsvarende i og rundt Ålesund. Det vises i denne anledning til verdiskapingsrapporter 

utgitt av Menon og til Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordlands årlige rapporter hvorav 

den siste synliggjør en samlet omsetning i klyngen på nær 49 milliarder kroner og like i overkant av 

17.000 sysselsatte. Da er ikke verdiskapingen og sysselsettingen knyttet til Sjøfartsdirektoratet, 

maritime forsknings- og utdanningsinstitusjoner, Norce, Kystverket Vest og ulike finansinstitusjoner 

medregnet. Det vises også til at Haugesund har et verdensledende maritimt simulatorsenter i Simsea. 
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