
Kirkenes, 25. oktober 2017 
 
 
PRESSEMELDING 
 
SIGNERTE SAMARBEIDSAVTALE OM SAMLOK I FINNMARK 
Finnmarkssykehuset, Sør-Varanger kommune og Finnmark politidistrikt har vedtatt 
samarbeidsavtale om SAMLOK i Finnmark. Dermed er en viktig milepæl passert på 
veien mot å samle 110, AMK og politiets operasjonssentral under samme tak.  
 
Avtalen er underskrevet av Finnmarkssykehusets direktør Eva Håheim Pedersen, 
ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen og politimester Ellen Katrine Hætta.  
 

 
 
Styrket beredskap 
Formålet med avtalen er å forberede, planlegge og gjennomføre samlokalisering, og 
å styrke nødmeldingstjenestene og beredskapen i Finnmark. Det blir nå etablert et 
felles prosjekt der også de ansatte ved de tre sentralene vil bli representert og 
involvert.  
 
- Å samle vår AMK-sentral sammen med 110- sentralen og Politiets 
operasjonssentral vil kunne gi et faglig løft for alle etatenes nødmeldingstjenester, 



bedre koordinering av ressursene våre og et bedre tilbud i Finnmark. I den videre 
prosessen skal vi gjøre faglige og økonomiske vurderinger for Finnmarkssykehuset, 
sier administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen. 
 
Et viktig steg på veien mot SAMLOK 
- Jeg er veldig glad for at vi nå tar enda et viktig steg på veien mot SAMLOK, sier 
politimester Ellen Katrine Hætta. Dette er starten på et nært samarbeid som betyr 
mye for tryggheten til befolkningen i Finnmark.  
 
Samarbeidsavtalen ble vedtatt av kommunestyre i dag.   
 
- Avtalen er et godt grunnlagt for å få etablert en felles nødmeldingssentral som vil 
styrke beredskapsarbeidet i hele Finnmark, sier ordfører Rune Rafaelsen.   
 
Skal utarbeide tidsplan 
SAMLOK-prosjektet vil få i oppdrag å utarbeide en mer detaljert tidsplan som vil 
vise når de tre sentralene kan flytte sammen. Først skal det bygningsmessige 
avklares.  
 
SAMLOK skal etableres i politihuset i Kirkenes. Det er utarbeidet et romprogram 
som kartlegger de ulike behovene for areal, som vil munne ut i et byggeprosjekt.  
 
 
Bakgrunn for samlokalisering 
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.  
 
Samlokalisering av AMK-sentralen (113) med 110- og 112-sentralene i Kirkenes 
besluttes av styret i Finnmarkssykehuset HF. Samarbeidsprosjektet skal fremskaffe 
nødvendig informasjon som kan danne grunnlag for en slik beslutning. 
 


