
Erfaring med samlokalisering i 
Drammen, Kultur - Samvirke



Kort historikk

n Intensjonsavtale underskrevet i 2006

n Offisiell åpning våren 2010

n Operasjonell drift med erfaring 2010-2016



Forutsetning og tilrettelegging

2006-2010
n Prosjektering i 2 trinn (forprosjekt og reelt prosjekt)
n Forprosjektering som involverte ansatte og ledelse
n Momenter som vi ønsket belyst og bekreftet:

- Teknisk og bygningsmessig infrastruktur                
- Sikkerhetsmessig infrastruktur

- IKT
- Arealbehov

- Økonomi, investering
- Taushetsplikt



Prosjektering

n Prosjektering involverte leder og ansatte i større grad med 
flere grupper

n Inkluderte hovedentrepenør og underentrepenører

n Dvs stort eierskap for etatene, selv om vi utelukkende ble 
leietakere i bygget.



Forutsetning var en suksess!
HVORFOR??

n SAMLOK prosjektet var et grasrotprosjekt!
n Ledelsen i de 3 etater la til rette for stor grad av involvering!
n Kulturbygging iverksettes av ansatte med bl.a quiz kvelder, 

deltakelse på elvefestivalen, julebord, og andre sosiale 
happeninger.

n Stort fokus på informasjonsdeling til alle ansatte via internt 
informasjonsblad

Dette la igjen godt grunnlag for videre kulturbygging, 
samhandling og utvikling etter innflytning!



Drift og erfaringsfase

2010-2016

I denne fasen startet jobben med:
n Videreføring av kulturbyggingen som startet med 

forprosjektet
n Operasjonell samhandling
n Videreutvikling av nødmeldetjenesten
n Deling av erfaringer med andre
n Dokumentasjon (statistikk)…….



Kultur og ulikheter!

Momenter:

n Ulik oppgave og tjenesteleveranse
n Ulike Lovverk
n Ulik opplæring
n Noe ulik oppgaveforståelse
n Ulike skiftplaner og arbeidstidsbestemmelser
n Ulike rutiner og kultur



Løsning og synergieffekter
Kompetanseutveksling 

n Obligatorisk hospitering hos hverandre

n Felles fagdager for alle ansatte 

n Invitasjon til hverandres fagdager 

n Deling av prosedyrer 

n Deling av sertifiserings- og resertifiseringsprogram 



Løsning og synergieffekter

n Hyppigere defuse / debrief

n Bedre samhandling ved felleshendelser – pga. økt 
forståelse for hverandres ”operasjonsmønster”

n Positive ringvirkninger i det operative miljøet

n Raskere og mer korrekt informasjonsutveksling

n AMK og Brann opplever bedret samarbeid med 
nødetatene vi er samlokalisert med



Suksessfaktorer!
n Operasjonell tilrettelegging byggteknisk!
n Bli kjent på tvers av etater (på fornavn…)
n Rutiner for samhandling (for eksempel trippel m/melder)
n Felles utspørrings og handlingsverktøy 
n Felles fagdager og øvelser
n Rutiner for å avdekke avvik, og kultur for å lukke de
n Rutiner for evaluering
n Skape holdninger for se fremover og for forbedring
n Fokus på hvem vi er til for!
n Sosiale treffpunkter daglig og ved anledninger!



Takk for meg!


