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Samlokalisering av nødmeldingstjenestene i Finnmark 

 
- SAMLOK Finnmark - 

 
SAMARBEIDSAVTALE 

 
 
 
Partene 
Finnmark politidistrikt 
Sør-Varanger kommune 
Finnmarkssykehuset HF 
 
I avtalen omtales partene omtales som samarbeidspartene. 
 
Avtalen 
Det inngås avtale om samarbeid mellom Finnmarkssykehuset HF, Sør-Varanger kommune og 
Finnmark politidistrikt for: 
 

1) å forberede, planlegge og gjennomføre samlokalisering av nødmeldingssentralene for 
Finnmark i Kirkenes 
 
2) å styrke nødmeldingstjenestene og beredskapen i Finnmark gjennom økt samvirke og 
samhandling, informasjonsdeling og felles hendelseshåndtering mellom de samlokaliserte 
nødmeldingssentralene 

 
Samlokalisering av 110-sentralen med politiets operasjonssentral er besluttet av Direktoratet for 
samfunssikkerhet og beredskap (DSB), jf DSBs brev av 27.09.2016 (vedlagt). 
 
Samlokalisering av AMK-sentralen (113) med 110- og 112-sentralene i Kirkenes må besluttes av 
styret i Finnmarkssykehuset HF. Samarbeidsprosjektet skal fremskaffe nødvendig informasjon 
som kan danne grunnlag for en slik beslutning. 
 
Samarbeidet kalles SAMLOK Finnmark. 
 
Samlokalisering og økt samvirke og samhandling skal: 

- gi befolkningen en bedre nødmeldingstjeneste og bidra til å øke beredskapen i Finnmark 
- sette ressursene inn der de gir størst verdi 
- måle verdi ut fra samfunnsbehovet, inkludert liv som reddes og skader som begrenses 

 
Bakgrunn – målsettinger og interesser 
Nasjonalt nødmeldingsprosjekt utredet mulighetene for forbedringer i norsk nødmeldingstjeneste 
i perioden 2013-2014. Sluttrapporten anbefalte tverretatlige forbedringstiltak innenfor blant annet 
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kapasitet, kompetanse, teknologi og organisering. Samlokalisering av 110- og 112-sentralene er 
ett av de sentrale forbedringstiltakene. Den overordnede målsettingen med arbeidet er å skape en 
bedre nødmeldingstjeneste for samfunnet, de nødstilte og de operative ressursene. 
 
Stortinget vedtok 10.06.2015 Nærpolitireformen (Innst. 306 S og Prop. 61 LS (2014-2015)) med 
en målsetting om å samlokalisere nødmeldingstjenestene for brann og politi i samme bygg, og 
slik at de dekker de samme geografiske områdene. Stortinget besluttet å lokalisere 
politimesterens hovedsete og politiets operasjonssentral til Kirkenes i Sør-Varanger kommune.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedtok 27.09.2016 videreføring av 
Finnmark som egen 110-region og samlokalisering av nødmeldingstjenesten i Sør-Varanger 
kommune. Samtidig ga DSB pålegg til Sør-Varanger kommune om å etablere én 110-sentral for 
110-regionen i Finnmark. De øvrige kommunene i Finnmark plikter å knytte seg til 110-sentralen 
og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.  
 
For helse er det på nasjonalt nivå avklart at de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene 
(AMK) samlokaliseres der det er regional enighet om det. AMK Finnmark er lokalisert i 
Kirkenes, og med sammenfallende grenser som brann og politi. Forholdene for samlokalisering 
av alle tre nødmeldingssentralene ligger derfor godt til rette i Finnmark.  
 
Samlokalisering av nødmeldingstjenestene er en unik mulighet til å styrke den samlede 
beredskapen i Finnmark. Store avstander, en spredt befolkning og krevende klimatiske forhold 
gir egne rammebetingelser for nødetatene og beredskapssituasjonen i Finnmark. Partene ønsker 
en beredskap som er likeverdig med resten av landet, der nødetatene har en dimensjonering og 
kompetanse til å håndtere de spesielle utfordringene i Finnmark. 
 
En vesentlig del av befolkningen i Finnmark er samisk, og har samisk som morsmål. Uklarhet i 
kommunikasjonen med samiske brukere om stedsnavn, personnavn og andre forhold kan skape 
usikkerhet og misforståelser, og kan medføre risiko for liv og helse. Det er behov for å styrke 
nødmeldingstjenestene til den samiske befolkningen, og samlokalisering åpner for et direkte 
samarbeid om disse tjenestene.  
 
Norges grense mot Russland, politiets oppdrag med oppsyn og kontroll med Schengen 
yttergrense og den generelle sikkerhetspolitiske situasjonen har innvirkning på samfunnets 
beredskapsbehov. Politiet i Finnmark samarbeider nært med Forsvaret, ved at Grensevakten i 
Sør-Varanger på vegne av politiet utfører kontinuerlig overvåking av den norsk-russiske grensen.  
 
Partene deltar i ulike former for bilateralt og internasjonalt samarbeid som har relevans for 
håndtering av ulike typer hendelser av grensekryssende karakter og som berører nødetatene 
samlet. Det foreligger en avtale om samarbeid med Russland med en gjensidig forpliktelse om 
bistand på tvers av grensen ved redningsaksjoner.  
 
En samlokalisert nødmeldingssentral for brann, helse og politi vil danne kjernen i et styrket 
beredskapsmiljø i Finnmark, og bidrar til sivil tilstedeværelse og myndighetsutøvelse som 
understøtter samfunnsutviklingen i den nordøstre delen av Norge. (ref. regjeringens 
"Nordområdestrategi – mellom geopolitikk og samfunnsutvikling", 21.04.2017) 
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Flere overordnede utviklingstrekk har betydning for den aktuelle og framtidige 
beredskapssituasjonen i Finnmark. Det gjelder blant annet utvinning av olje og gass i 
Barentshavet, utvikling av den nordlige sjøruten gjennom nordøstpassasjen, den omfattende 
fiskerivirksomheten, økt turisme og friluftsaktivitet, klimaendringene og potensialet for 
atomulykker. I et internasjonalt perspektiv omfatter Arktis og Barentshavet sterke økonomiske 
interesser. Eksisterende og ny virksomhet skal operere i et arktisk klima, med sine helt spesielle 
betingelser. Samlet sett gir dette både muligheter og utfordringer som understreker behovet for 
styrket beredskap og nær samhandling mellom nødetatene i nord. 
 
Nærmere om formålet med avtalen 
Formålet med samarbeidet er å: 
 

1. forberede, planlegge og gjennomføre samlokalisering av nødmeldingssentralene til 
politi/112, brann/110 og helse/113 

2. utvikle og etablere et konsept for samarbeid og samhandling mellom de samlokaliserte 
nødmeldingssentralene som sikrer måloppnåelse og gevinstrealisering 

 
Tett kontakt mellom de eksisterende fagmiljøene i de involverte sentralene er en nøkkelfaktor i 
hele prosessen. Det er vesentlig at samarbeidspartene har forståelse for at egne aktiviteter 
gjennomføres i samspill med andre aktører, og at det er et felles ansvar å etablere og gjennomføre 
i en felles plan. Med god gjennomføring av samlokaliseringsprosessen etableres et godt grunnlag 
for videre utvikling av samvirke og samhandling. 
 
Samarbeidspartene vil etablere et systematisk samarbeid mellom de samlokaliserte sentralene for 
å fremme samvirke, forbedre informasjonsdeling og øke kvaliteten på hendelseshåndtering. 
Samarbeidet i SAMLOK Finnmark etter samlokalisering skal organiseres både på ledelses- og 
fagnivå. 
 
Samvirke fremmes gjennom en felles kultur og økt kjennskap på tvers av fagmiljøene. Gjennom 
prosesser som sikrer god involvering og medvirkning, samt nødvendig forankring og 
medbestemmelse, ønsker samarbeidspartene å legge et godt grunnlag for det framtidige 
samarbeidet i SAMLOK Finnmark. 
 
Rammebetingelser og avklaringer 
Politidirektoratet (POD og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal på 
oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet tilrettelegge for samlokalisering av 110- og 112-
sentralene. Gjennom etatsstyring og gjennomføring av nærpolitireformen er Politidirektoratet 
direkte involvert og deltakende i etableringen av de nye politidistriktene, herunder 
operasjonssentralene. Politidirektoratet og DSB vil i fellesskap legge til rette for at det skapes 
enighet lokalt om fremtidige løsninger, og at disse sikrer hensiktsmessig arealbruk og 
kostnadseffektive valg til utforming.  
 
Erfaring viser at samlokaliseringsprosesser er både komplekse og tidkrevende. God koordinering 
mellom lokale aktiviteter og direktoratenes prosjekter er viktig for at prosessen lokalt skal bli 
god. Det krever forståelse for hverandres roller og oppgaver, på tvers av direktorater, 
politidistrikter og nødmeldingstjenestene. 
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Samarbeidet i de samlokaliserte sentralene vil bygge på sentrale føringer, herunder 
gevinstrealiseringsplan utarbeidet av DSB og Politidirektoratet. Aktiviteter for å fremme 
samvirket i samlokaliserte nødmeldingssentraler vil blant annet være felles oppstartmøte, felles 
fagmøter, felles informasjonsmøter, felles trening og øvelser, forbedring av trippelvarling, 
erfaringslæring og evaluering, ledelseskoordinering, hospitering, samarbeid om fag og opplæring 
og felles kultur og sosiale aktiviteter. Gevinstene av samarbeid skal måles for å sikre 
dokumentasjon av virkning og prioritering. Målingen skal skje før og underveis, og skal gi 
analyseresultater som gir grunnlag for styring og justering, samt viser utvikling og synliggjør 
gevinster.  
 
Politihus og anskaffelse av arealer 
Det følger av Stortingets vedtak om nærpolitireformen at SAMLOK Finnmark skal etableres som 
en del av politihuset i Kirkenes. I tillegg til SAMLOK har politiet i Finnmark også ytterligere 
arealbehov i Kirkenes. 
 
Politiets fellestjenester (PFT) har ansvar for eiendomsdrift og -forvaltning i politiet. PFT 
Eiendom har ansvar for å inngå og endre leieavtaler, samt gjennomføre større 
ombyggingsprosjekter. PFT Eiendom har et ansvar i vurderinger og gjennomføring ved 
anskaffelse av ytterligere arealer, der samlokalisering av nødmeldingssentralene vil inngå 
sammen med politiets øvrige behov. 
 
Finnmark politidistrikt vil være vertskap og avtalepart for Finnmarkssykehuset HF og 110-
sentralen i Finnmark. SAMLOK Finnmark skal levere behovsanalyse og romprogram til politiet, 
samt delta i vurderinger rundt arealbehov og løsninger så langt det er behov. Politiet vil bidra 
med prosjektstøtte ved gjennomføring av behovsanalyse og utarbeiding av romprogram.  
 
Krav til lokaler 
Kartlegging av sentralenes tekniske og arealmessige behov skal i hovedsak være basert på 
gjeldende normer og ha en nøktern tilnærming. Identifiserte behov danner grunnlag for videre 
planlegging og utforming av løsninger. Forslag til løsninger vil bli gjennomgått og forankret hos 
samarbeidspartene, Politidirektoratet og DSB. 
 
DSB og POD har definert at operasjonsrommene for de samlokaliserte sentralene (110 og 112) 
skal være koblet sammen. Det innebærer at 110 og 112 minimum må dele én vegg (vegg-i-vegg). 
For å oppnå visuell kontakt og mulighet for umiddelbar kommunikasjon mellom operatørene, 
skal veggen mellom sentralene være i glass. Det skal være felles sosiale soner, som for eksempel 
kjøkken og oppholdsrom. Det er en generell føring at dagens politihus i størst mulig grad skal 
utnyttes på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. Generelt sett vil dette kunne påvirke 
hvilke muligheter som foreligger i valg av løsninger. 
 
Krav til sikkerhet 
Det vurderes om politiets operasjonssentral i Finnmark skal klassifiseres som skjermingsverdig 
objekt etter sikkerhetsloven. Beslutning om dette tas eventuelt av Justis- og 
beredskapsdepartementet, og har stor innvirkning på anskaffelsesprosessen.  
 
For å sikre en best mulig samhandling og deling av viktig informasjon er det bestemt på nasjonalt 
nivå at 110- og 112-sentralene skal sikres som "beskyttet område" etter forskrift om 
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informasjonssikkerhet. Personell (fast ansatte og vikarer) som skal arbeide ved eller har tjenstlig 
behov for fast adgang til de samlokaliserte sentralene skal sikkerhetsklareres og autoriseres for 
gradert informasjon på nivå hemmelig. For å ivareta samhandling og informasjonsdeling 
forutsettes det at AMK-sentralen underlegges de samme sikkerhetsmessige kravene som er satt 
for 112 og 110 (ref. forrige avsnitt).  
 
Krav til kompetanse i samisk språk og kultur 
Samarbeidspartene har selvstendig ansvar for å ha rutiner og systemer som ivaretar den samiske 
befolkningens behov for nødmeldingstjenester. Samelovens § 3-3 gir lovmessige forpliktelser om 
den samiske befolkningens rett til svar på samisk (Lov av 12. juni 1987 om Sametinget og andre 
samiske rettsforhold). I vedtaket om 110-sentralen i Finnmark sies det at etter DSBs syn er ikke 
en tolkeordning tilstrekkelig til å ivareta samiske nødstiltes rett til svar på samisk. DSB legger til 
grunn at 110-sentralen i Kirkenes etableres med en samiskspråklig tjeneste som ivaretar 
samelovens krav. 
 
Partene vil samarbeide om å sikre et godt tilbud til den samiske befolkningen. Det må utredes 
hvordan behov og krav om tjenester til den samiske befolkningen kan ivaretas i praksis. Det er 
ønskelig å etablere samisk som et fjerde felles kompetanseområde ved de samlokaliserte 
sentralene, i tillegg til den egne helse-, brann- og politifaglige kompetansen. Det må da vurderes 
om rekruttering av fast ansatte sivile operatører med kompetanse i samisk språk og kultur kan 
ivareta den samiske befolkningens behov på en faglig forsvarlig måte og i tråd med lovens 
bestemmelser. 
 
Framdrift 
Det er sterkt ønskelig med overføring av brannfaglig kompetanse og personell fra dagens 110-
sentral ved etablering av sentralen i Kirkenes. Framdrift og god planlegging er viktig for å skape 
forutsigbarhet, spesielt av hensyn til de ansatte i Hammerfest.  
 
Styring og organisering 
Arbeidet med å forberede, planlegge og gjennomføre samlokalisering av nødmeldingssentralene 
organiseres som et felles prosjekt mellom samarbeidspartene, der alle deltar på en likeverdig 
måte. Prosjektet styres og gjennomføres i henhold til politiets prosjektmodell, som bygger på 
etablert prosjektmetodikk (Prince 2) og ligger tett opp til DIFIs prosjektveiviser. 
 
Oppdragsgiver og prosjekteier er i fellesskap politimesteren i Finnmark, administrerende direktør 
for Finnmarkssykehuset HF og kommunestyret i Sør-Varanger. 
 
Det etableres en styringsgruppe som er ansvarlig for den overordnede ledelsen og styringen av 
prosjektet. Prosjekteierne ved administrerende direktør for Finnmarkssykehuset HF, rådmannen i 
Sør-Varanger og politimesteren i Finnmark sitter i styringsgruppen. Styringsgruppen skal 
dessuten omfatte rollene brukerrepresentant og leverandørrepresentant. Politimesteren i 
Finnmark er styringsgruppens leder. 
 
Det etableres en prosjektgruppe som utpekes av styringsgruppen. En prosjektleder fra politiet 
pekes også ut av styringsgruppen, og har ansvar for daglig ledelse av prosjektet, med myndighet 
til å gjennomføre prosjektet på vegne av prosjekteier og styringsgruppen innenfor vedtatte 
rammer og begrensninger som defineres ved prosjektets beslutningspunkter. Alle 
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samarbeidspartene skal være representert i prosjektgruppen. Prosjektgruppen skal også omfatte 
kommunikasjon og HR. Prosjektleder må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig. 
 
Det etableres en referansegruppe som et rådgivende organ, utnevnt av styringsgruppen i samråd 
med prosjektleder, bestående av personer med verdi for prosjektet. 
 
Framdrift, omfang og prosess 
Styringsgruppen konstitueres og prosjektet har formell oppstart umiddelbart etter behandling i 
kommunestyret i Sør-Varanger 25. oktober 2017. 
 
For å unngå tap av tid og sikre framdrift vil partene i tiden fram til konstituering etablere en enkel 
interim-organisasjon som forbereder oppstarten av prosjektet. 
 
Økonomi 
Samarbeidspartene dekker egne kostnader. Hver av samarbeidspartene stiller med utvalgte 
representanter for å realisere avtalen. Utgifter til reise mv belastes den enkelte etat. 
 
Eventuelle prosjekt- og utredningskostnader må avklares i styringsgruppa og dekkes etter avtale 
mellom samarbeidspartene samt av eksterne tilskudd. Alle felleskostnader må være avklart og 
avtalt på forhånd.  
 
Intensjonsavtalens varighet 
Finnmark politidistrikt og Sør-Varanger kommune er forpliktet til å gjennomføre samlokalisering 
i tråd med føringer fra overordnete myndigheter.  
 
For Finnmarkssykehuset HF sies avtalen opp dersom styret eller foretaksledelsen beslutter at 
AMK Finnmark ikke skal samlokaliseres med de andre sentralene.   
 
Avtalen kan revideres eller reforhandles dersom en av partene krever det.  
 
 
Kirkenes, 26.10. 2017 
 
Finnmarkssykehuset HF, administrerende direktør Eva Håheim Pedersen 
 
Sør-Varanger kommune, ordfører Rune Rafaelsen 
 
Finnmark politidistrikt, politimester Ellen Katrine Hætta 
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