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Samlokalisering av nødetatene – Utdypning av oppdragsbrev 19/2015
Vi viser til brev fra Politidirektoratet datert 28.6.2015 om «Oppdragsbrev om
nærpolitireformen – konsekvenser av føringer om samlokalisering» og møte i Justis- og
beredskapsdepartementet 29. juni 2015.
Justis- og beredskapsdepartementet vil understreke betydningen av at lokalisering av
administrasjonssted i de nye politidistriktene besluttes så raskt som mulig. Vi legger til
grunn at Politidirektoratets (PODs) vurdering baseres på hensynet til effektivitet,
økonomi og god samhandling med borgerne og samvirkepartnere på ulike nivå.
Retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser må følges. Vi legger videre til
grunn at forslaget om lokalisering sendes på en bred høring, og at høringsinstansene
gis anledning til en forsvarlig behandling av PODs forslag.
Vi viser til Prop. 61 LS (2014-2015)og Innst. 306 S (2014-2015), der det fremkommer at
det er et mål å samlokalisere politiets operasjonssentraler med brann- og redningsetatens sentraler, og at de nye sentralene skal klargjøres slik at helsetjenestens AMKsentraler også kan plasseres samme sted. Erfaringene fra samlokalisering av tjenestene i Drammen viser at samlokaliseringen har ført til bedre samhandling på tvers av
etatene, bedre tverretatlig støtte til operative styrker, bedre tverretatlig koordingering
på strategisk ledelsesnivå, økt kjennskap til hverandres kompetanse, økt motivasjon
blant ansatte og mer kostnadseffektiv utnyttelse av lokaler og andre felles ressurser.
Erfaringene fra Drammen, og utredningen «Nasjonalt mødmeldingsprosjekt» viser at
samlokalisering vegg-i-vegg er så vesentlig for resultatene, at dette er valgt som
konsept for det videre arbeidet med samlokalisering.
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Målbildet for samlokalisering fastholdes. Politiets operasjonssentraler skal samlokaliseres med brann- og redningsvesenets nødmeldesentraler. Hvis mulig, skal samlokalisering med 110-sentralene være gjennomført innenfor en 3-årsperiode. I 2016 skal 1-3
sentraler samlokaliseres «vegg- i-vegg».
Det er først når beslutning om hovedsetene er tatt at man endelig kan vurdere hvilke
tiltak som må gjennomføres for å realisere samlokaliseringen i alle politidistrikter. Som
beskrevet i brev fra POD med referanse 201202437, datert 24.4.2015, inngår potensiale
for samlokalisering som et av flere kriterier for valg av hovedsete.
Ved sammenslåing av politiets egne sentraler, skal det samtidig tilrettelegges for
samlokalisering med 110-sentralene. Videre framdrift for samlokalisering vil være ulik i
de forskjellige politidistriktene.
Når det gjelder samlokalisering med AMK-sentralene er det ikke fattet en beslutning på
nasjonalt nivå, utover at det skal legges til rette for en samlokalisering. Helse- og
omsorgsdepartementet planlegger en utredning om fremtidig organisering av den
akuttmedisinske nødmeldingstjenesten. Utredningen skal etter planen foreligge i
august 2016. Direktoratet bør konsultere relevante helsemyndigheter for eventuelt å få
innspill som kan bidra til fremtidige gode løsninger også for AMK-sentralene.
Etter at hovedsetene er valgt må POD utrede samlokaliseringsløsninger mer i detalj i
hvert enkelt distrikt, for bl.a. å kartlegge økonomiske og administrative konsekvenser i
henhold til utredningsinstruksen. Vi har forstått PODs tilbakemeldinger slik at det i
noen distrikt ligger godt til rette for relativt raskt å realisere gode samlokaliseringsløsninger, mens det i andre distrikt kan bli mer krevende.
I forberedelsene til høringsutkast om hovedsetevalget skal POD redegjøre for antall
arbeidsplasser som flyttes som direkte følge av hovedsetevalget. Det overlates til
høringsrunden, spesielt i departementene, å vurdere konsekvensene for statlige
arbeidsplasser. Høringsbrevet må gjøre høringsinstansene oppmerksommme på at
dette ønskes drøftet i høringsinnspillene.
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