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Forslag til vedtak 
1. Styret for Sørlandet sykehus HF gir administrerende direktør fullmakt 

til å inngå fremleieavtale med Politiets Fellestjenester for lokaler til 
AMK, samlokalisert med andre nødmeldesentraler i Agder, i nytt 
politihus i Kristiansand. 

 

 

 

Vedlegg til saken 
• Intensjonsavtale mellom Politiets Fellestjenester og Sørlandet sykehus HF 

om samlokalisering av nødmeldesentralene i Agder og leie av lokaler til 
AMK i nytt politihus, signert 22. april 2022. 

• Forslag til endelig fremleieavtale mellom Politiets Fellestjenester og 
Sørlandet sykehus HF, politiets kontraktnummer DL2016001. Dokumentet 
er unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 23 1.ledd, jf § 24 3.ledd. 

 

 
Kristiansand 8.12.2022 

 

Nina Mevold 

Administrerende direktør 
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1 Bakgrunn for saken 
Styret behandlet sak om samlokalisering av nødmeldesentralene i Agder i møte 
17.4.2020 (sak 028-2020 Samlokalisering av nødetatene) og gjorde slikt vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til inngåelse av intensjonsavtale for samlokalisering av AMK 
og nødmeldesentralene for brann og politi i Agder, innenfor de rammer som er 
antydet i saken. 

2. Det forutsettes at avtalen inneholder særskilt klausul med tanke på oppsigelse i 
tilfelle det besluttes ny modell for organisering av AMK-funksjonen, regionalt eller 
nasjonalt. 

3. Forslag til endelig avtale skal godkjennes av styret. 
 

I tråd med vedtakets tredje punkt, legges forslag til endelig leieavtale nå frem for 
styret til godkjenning. 
 
 

2 Saksopplysninger 
I styresak 028-2020 ble det grundig redegjort for bakgrunnen og planene for 
samlokalisering av nødmeldesentralene for brann, politi og helse. Her gis en kort 
oppsummering: 

• Stortingsproposisjon 61 LS (2014 – 15) om Nærpolitireformen slår fast at 
nødmeldesentralene til brann og politi skal samlokaliseres. Helse 
(Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral – AMK)) skal inviteres til å være 
med i samlokalisering. 

• AMK Sørlandet er i dag lokalisert på Fyresmoen i Lillesand kommune, 
sammen med klinikkledelse og stab. Samlet disponeres det i dag 158 kvm, 
som dekker sentralen, teknisk rom og cellekontorer.  

• Nødetatene har i stadig større grad oppdrag med omfattende behov for 
samarbeid og koordinering, og med betydelig skadepotensial. Eksempler 
kan være vegtrafikkulykker, redningsaksjoner og situasjoner med 
potensiale for skade på pasient, tredjeperson og personell. Samlokalisering 
er egnet til å på en bedre måte samhandle sentralene imellom, og 
understøtte oppdragsløsning på taktisk nivå, til befolkningens beste.  

• Det skal fortsatt være tre selvstendige sentraler, og hver av disse skal 
ivareta sin etats samfunnsoppdrag. Det må unngås en situasjon hvor det 
kan stilles spørsmål til AMKs integritet som en selvstendig aktør. 

• I SWOT-analysen fremkom det at deltakerne forventet at samlokalisering 
ville gi bedre kvalitet i samarbeidet mellom etatene, men også et bedre 
tilbud til Agders befolkning. Stikkord er heving av tverretatlig kompetanse, 
bedre kunnskap om samarbeidende etater, økt situasjonsforståelse, og 
derigjennom bedre koordinerte hendelser. Samlokalisering ble også 
vektlagt som en forutsetning for å imøtekomme samfunnets forventninger 
til koordinering av hendelser. 

• Et samlet fagmiljø, tillitsvalgte og verneombud står bak en samlokalisering 
av nødmeldesentralene.  

 
Det nye politihuset er plassert i Kristiansand sentrum. Dato for overtagelse er 
foreløpig ikke avklart, men det legges til grunn at dette skjer etter påske 2023. Det 
er Bane NOR som er huseier. Politiets Fellestjenester er politiets avtaleforvalter og 
ivaretar derigjennom vår posisjon som fremleietaker.  



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 3/4 

 
Etter styrevedtaket i april 2020, har administrerende direktør inngått 
intensjonsavtale med Politiets Fellestjenester. Her bekrefter partene felles 
intensjon om å samarbeide for å etablere og implementere helseforetakets AMK, i 
politiets prosjekt "Nytt Politihus i Kristiansand". Videre beskriver 
intensjonsavtalen de viktigste vilkårene partene er enige om og som skal danne 
grunnlag for videre samarbeid. Forhandlingene knyttet til intensjonsavtalen, og 
deretter fremleieavtalen, har vært preget av positivitet, og et felles ønske om å 
legge grunnlaget for en faglig utvikling på tvers av nødetatene. 
 
Forslaget til fremleieavtale kan kort oppsummeres slik:  

• Fremleieavtalen tuftes på prinsippet «back-to-back». Dette 
innebærer at fremleietaker har samme kommersielle vilkår, 
rettigheter og forpliktelser overfor fremutleier som fremutleier har 
overfor utleier under hovedleieavtalen. 

• Sørlandet sykehus HF sin andel av lokalene fordeles på sentralen, 
cellekontorer, garderober og teknisk rom. I tillegg kommer andel av 
fellesareal, beregnet med utgangspunkt i andel eksklusive arealer. 
Det legges opp til sambruk av alt felles arealer i etasjen.  

• Fremleieforholdet løper fra overtakelse av leieobjektet etter 
Hovedleieavtalen. Fremleieforholdet kan sies opp for det tilfellet at 
det besluttes ny modell for organisering av AMK-funksjonen, 
regionalt eller nasjonalt. Leietiden er satt til 15 år, med mulighet for 
forlengelse av 5 år. 

 

Det er behov for investeringer for å dekke behovet for bl a tekniske løsninger i 
AMK. Dette følges opp ifbm investeringsbudsjett for 2022, og er tuftet på 
beskrivelsene i styresak 028 – 2020. Leiekostnader fremgår av forslag til endelig 
fremleieavtale mellom Politiets Fellestjenester og Sørlandet sykehus HF, politiets 
kontraktsnummer DL2016001, jf vedlegg 2. Dette vedlegget er unntatt offentlighet 
jf. Offentleglova § 23 1.ledd, jf § 24 3.ledd. 

 
Eksklusivt areal for AMK utgjør ihht fremleieavtalen 181,8 kvm. I tillegg kommer 
garderober, slik at samlet areal utgjør 208,8 kvm. Samlet leiekostnad er på nivå 
med det som ble lagt til grunn i saksfremlegget til sak 028 – 2020. Som beskrevet i 
2020, medfører det en økning i husleie i forhold til dagens lokalisering. Det er 
grunn til å påpeke at en fortsatt tilstedeværelse i dagens lokaler, ville forutsatt en 
utvikling av bygningsmassen med en investering omtalt i styresak 028 – 2020.  
Dette ville gitt en økning i husleien til et nivå på linje med det som er aktuelt i det 
nye politihuset. En slik løsning innebærer en sannsynlig ny leieperiode for 
arealene på Fyresmoen på 15 år med ytterligere 5 års opsjon. Dette gir således 
samme bindingsrisiko/utfordring som ved samlokaliseringsalternativet. 
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3 Administrerende direktørs vurderinger 
En samlokalisering av nødmeldesentralene følges opp med strukturerte prosesser 
knyttet til gevinstrealisering. Felles øvelser og trening er en forutsetning for å 
hente ut gevinster. Det tverretatlige arbeidet for å lykkes med dette, er allerede 
godt i gang.  
 
Det økonomiske anslaget fra 2020 er ivaretatt innenfor de rammene som da ble 
beskrevet, og det med vesentlig forbedring av sikkerhetsnivå og standard. 
Alternativet til samlokalisering, er at AMK fortsatt disponeres dagens lokaler. Det 
ville medført behov for forbedrede fasiliteter, og derigjennom økte 
husleiekostnader for driften. Leiekostnadene for SSHF ved samlokalisering 
vurderes å være på nivå med gjengs leie i dagens marked. 
 
Ved å samlokalisere AMK med de øvrige nødmeldesentralene, blir AMK plassert i 
Kristiansand. Det medfører et større befolkningsgrunnlag for rekruttering. Dette 
har allerede resultert i flere kandidater pr utlyste stilling, enn hva tilfellet de 
senere år har vært.  
 
Et samlet fagmiljø i AMK ønsker samlokalisering med de andre 
nødmeldesentralene. De vektlegger å være en del av et større hele, som en 
forutsetning for videre utvikling av det tverretatlige nødmeldefaget.  
 
Administrerende direktør mener det av flere hensyn er fordelaktig med 
samlokalisering. Disse er grundig omtalt i sak 028 – 2020. Det er også 
fremforhandlet en gunstig leieavtale med Politiets Fellestjenester.  
 
Administrerende direktør anbefaler styret  å gi fullmakt til å inngå den 
fremforhandlede fremleieavtalen med Politiets Fellestjenester om arealer for AMK 
samlokalisert med nødmeldesentralene for brann og politi i Agder. 
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