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Høring lokalisering av Statens barnehus Finnmark 
Finnmark politidistrikt har fått i oppdrag av Politidirektoratet å etablere Statens barnehus 
i Finnmark. En prosjektgruppe nedsatt av politimesteren har utarbeidet en anbefaling om 
lokalisering av barnehus i Finnmark. Prosjektrapporten med anbefalingen sendes med 
dette ut på høring til berørte parter. 

Det er spesielt ønskelig med innspill på følgende spørsmål: 

1. Ivaretar kriteriene som er lagt til grunn formålet og rammene som er gitt for 
etablering av Statens barnehus Finnmark? 

2. Er det vesentlige forhold som ikke er tilstrekkelig belyst ved de stedene som er 
vurdert for lokalisering av Statens barnehus Finnmark? 

 
Innspill på høringen vil sammen med prosjektgruppens rapport behandles i prosjektets 
styringsgruppe. Den gir sin anbefaling til politimesteren i Finnmark, som tar endelig 
beslutning om lokalisering.  
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1.   SAMMENDRAG 
Rapportens innledning i kapittel 2 gjør rede for bakgrunn og rammer for 
Politidirektoratets oppdrag til Finnmark politidistrikt om å etablere Statens barnehus i 
Finnmark. Det skal etableres et "hovedhus" og en underavdeling. Prosjektgruppa 
vurderer at det ikke er stilt geografiske krav, slik at hele Finnmark er aktuelt som steder 
for lokalisering. Nasjonale retningslinjer for barnehus legges til grunn, med prinsippene 
om barnets beste og rettssikkerhet for de involverte som førende.  

I kapittel 3 gjennomgås kriterier for å vurdere ulike alternativer til lokalisering mot 
hverandre. Kriteriene omfatter ansvaret for samiske barn og særlig sårbare voksne, 
hensynet til reise og infrastruktur, antall tilrettelagte avhør, betydningen av tverrfaglig 
kompetanse, helseundersøkelser og fagmiljø. Det legges til grunn at sammen med 
muligheten for å rekruttere samisk og barnefaglig kompetanse vil spesielt antall avhør, 
logistikk ved reising og tilgang på helsetjenester, og spesifikt barnelege, være de mest 
sentrale kriteriene i en samlet vurdering av lokalisering av barnehuset. 

I kapittel 4 belyses ulike alternativer for lokalisering i Finnmark, med fokus på kriteriene 
og herunder gjennomsnittlig kjøretid per avhør ved ulike valg av lokalisering.   

I kapittel 5 drøftes ulike alternativer i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark opp mot 
hverandre. Ut fra en helhetlig vurdering av kriteriene anbefaler prosjektgruppen 
etablering av et hovedsete i Alta og videre drift av underavdelingen i Kirkenes. En slik 
løsning gjør at barnehuset på en best mulig måte kan ivareta hensynet til faglig kvalitet 
og reisevei for alle brukere, herunder det spesielle ansvaret for samiske barn og særlig 
sårbare voksne. Etter prosjektgruppens vurdering av kriteriene som er lagt til grunn vil 
dette gi den beste løsningen for å etterleve de nasjonale retningslinjene for barnehus, og 
spesielt hensynet til barnets beste og rettssikkerheten til de involverte. 
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2.   INNLEDNING 

2.1.   Bakgrunn       
I 2006 ga Justis- og beredskapsdepartementet Politidirektoratet i oppdrag å etablere 
barnehus som et samarbeidsprosjekt mellom tre departementer: Barne- og 
likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og 
beredskapsdepartementet.  

De første barnehusene ble etablert i 2007. I løpet av 2016 var det etablert totalt 11 
barnehus. Det er ett barnehus i hvert politidistrikt, med unntak av Finnmark, som har 
benyttet tjenestene ved Statens barnehus i Tromsø. Siden 2018 har barnehuset i Tromsø 
hatt en underavdeling i Kirkenes. 

I statsbudsjettet for 2021-2022 er det bevilget midler til etablering av Statens barnehus i 
Finnmark. Justis- og beredskapsdepartementet har i tildelingsbrev for 2022 gitt 
Politidirektoratet i oppdrag å etablere Statens barnehus i Finnmark. 

På dette grunnlaget har Politimesteren i Finnmark fått oppgaven med å etablere et 
barnehus i Finnmark innen utgangen av 2022.  

2.2.   Statens barnehus Finnmark 
Etableringen av Statens barnehus i Finnmark gjennomføres som et prosjekt i Finnmark 
politidistrikt. Prosjektet skal etablere et barnehustilbud som inkluderer alle barn og særlig 
sårbare voksne bosatt i Finnmark, uavhengig av urfolkstilknytning. Med bakgrunn i dette 
brukes Statens barnehus Finnmark som navn. 

Det skal etableres et hovedsete og en underavdeling, hvor man ved begge lokasjoner 
skal kunne gjennomføre alle lovpålagte oppgaver rundt tilrettelagte avhør. 

Statens Barnehus Finnmark skal ved oppstart overta det nasjonale ansvaret for 
tilrettelagte avhør av samisktalende barn og sårbare voksne fra barnehuset i Tromsø. 

Prosjektet skal utarbeide forslag til organisatorisk tilhørighet og bemanning, lokalisering 
og fremdriftsplan for etablering. Tilbudet til barn og sårbare voksne skal opprettholdes på 
dagens nivå. 

Prosjektet er etablert med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. 

Forslag om lokalisering av barnehuset sendes på høring til berørte parter. 

2.3.   Nasjonale retningslinjer 
De nasjonale retningslinjene for Statens barnehus skal legges til grunn for etableringen. 
Statens barnehus er etablert for å sikre at barn og andre særlig sårbare grupper som kan 
ha vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, og hvor forholdet er anmeldt til politiet, 
ikke utsettes for unødige belastninger i forbindelse med politiavhøret og får god og 
koordinert oppfølging.  
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Særlig sårbare fornærmede og vitner og deres omsorgspersoner skal møtes med høy 
faglig kompetanse i trygge og tilrettelaget omgivelser. Barnehuset samler involvert 
fagpersonell på ett sted, og bidrar til å redusere behovet for at den særlig sårbare må 
fortelle sin historie gjentatte ganger. Det skal også bidra til å styrke ivaretakelse av 
særlig sårbare fornærmede og vitners rettssikkerhet. 

Barnehuset skal tilrettelegge for avhør og medisinske undersøkelser, tilby behandling og 
oppfølging av målgruppen, og ivareta koordinering av tverrfaglig og tverretatlig 
samhandling. I tillegg skal barnehuset bidra i faglig utvikling av saksfeltet, samt gi råd og 
veiledning til offentlige og private aktører.  

Barnehuset skal ha tverrfaglig sammensatte fagteam, som omfatter klientrettet, 
helsefaglig og barnefaglig kompetanse, psykologkompetanse, ledelse og annen relevant 
kompetanse. 

To prinsipper er særlig førende for barnehusets virksomhet: 

• Hensynet til barnets beste 
• Rettssikkerhet for de involverte 
 
For valg av lokalisering av Statens barnehus i Finnmark vil muligheten til å innfri kravene 
i de nasjonale retningslinjene være sentralt.  
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3.   KRITERIER FOR LOKALISERING 
I henhold til oppdragsbrevet fra departementet skal "Statens barnehus opprettes i 
Finnmark politidistrikt, lokalisert i det samiske kjerneområdet". 

Det fremgår av Politidirektoratets resultatavtale for Finnmark politidistrikt at det skal 
etableres et selvstendig Statens barnehus bestående av ett "hovedhus" med en 
underavdeling. Prosjektgruppen tolker det slik at barnehuset på grunn av store avstander 
skal være fysisk til stede både i Øst- og Vest-Finnmark.  

I prosjektmandatet fra politimesteren i Finnmark bes prosjektet om å utarbeide forslag til 
lokalisering med utgangspunkt i konkrete vurderingskriterier, herunder blant annet 
infrastruktur, sakstilfang og tilgang på medisinsk kompetanse. Det stilles krav om at 
barnehuset skal ivareta alle barn og sårbare voksne i Finnmark uten at man opplever at 
tilbudet reduseres i forhold til dagens nivå. Prosjektgruppen forstår dette kravet slik at 
dette både gjelder den faglige kvaliteten og hensynet til barn, sårbare voksne og deres 
følgepersoner når det gjelder reisebelastning mv.  

Etter mandatet skal det vurderes videre status og drift av underavdelingen i Kirkenes. 
Prosjektet tolker det slik at det forventes en vurdering av eventuelle alternative 
stedplasseringer til Kirkenes i Øst-Finnmark. 

I det følgende presenteres kriterier som er relevante for lokalisering av statens barnehus 
ved to steder i Finnmark. 

3.1.   Samiske barn og særlig sårbare voksne 
For prosjektet har det vært en sentral oppgave å fortolke formuleringen om at Statens 
barnehus skal etableres i Finnmark politidistrikt, lokalisert i det samiske kjerneområdet, 
spesielt med tanke på hvilken betydning den eventuelt kan ha for lokalisering.   

I oppdragsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet 
fremkommer at "bakgrunnen for etableringen er å sikre at samiske barn og sårbare 
voksne utsatt for vold og overgrep får et tilbud tilpasset eget språk og kultur". 
Prosjektgruppen forstår oppdraget slik at det som er direkte relevant og vesentlig for 
lokaliseringen av barnehuset er at det kan ivareta formålet om å gi et slikt tilbud.  

Formuleringen "lokalisert i det samiske kjerneområdet" i oppdragsbrevet kan etter 
Prosjektgruppens oppfatning antakelig leses som en supplerende presisering og 
begrunnelse for at etablering av et nytt barnehus i Nord-Norge, som var foreslått i 
NOVA-evalueringen av barnehusene, legges til Finnmark politidistrikt. 

Begrepet "samisk kjerneområde" har ikke en eksakt definisjon eller entydig geografisk 
avgrensning. I Norge strekker samisk bosetting seg fra Hedmark og nordover. Samiske 
kjerneområder kan i den sammenhengen forstås som et større geografisk område 
bestående av de indre delene av Nordkalotten og fjordstrøkene i Nord-Norge, som 
omfatter hele Finnmark. 

I prosjektgruppens møte med Sametinget kom det frem at begrepet samisk 
kjerneområde ikke benyttes i dag. Det er fra Sametingets side ønskelig å unngå videre 
bruk av dette begrepet. Sametinget oppfordret prosjektgruppen til å vurdere de ulike 
momentene sammen for å sikre det faglige tilbudet, det vil si både samisk språk og 
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kulturkompetanse og kompetanse om vold og overgrep mot barn. Prosjektet vil følge 
Sametingets anbefaling ved å ikke bruke begrepet samisk kjerneområde i det videre, og 
ved å legge helhetlige vurderinger av den tverrfaglige kompetansen og det faglige 
tilbudet til grunn for forslag om lokalisering. 

De samepolitiske virkemidlene har ulike geografiske virkeområder, blant annet knyttet til 
styring og forvaltning av land og ressursrettigheter, næringstilskudd, språkrettigheter og 
reindrift.  

I statistikk om samiske forhold fra Statistisk sentralbyrå brukes en geografisk tilnærming 
med vekt på samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet. Statistikken relateres til de 
såkalte STN-områdene, som viser til Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling. 
Grunnen er at det ikke finnes noe datagrunnlag for å lage individbasert statistikk om 
personer med samisk-etnisk tilhørighet, fordi det ikke registreres informasjon om etnisk 
tilhørighet for personer bosatt i Norge. 

Områdene for reindrift omfatter hele Finnmark, og understøtter en forståelse av at hele 
Finnmark må omfattes. Det samme gjelder forholdene rundt land og ressursforvaltning 
knyttet til Finnmarkseiendommen, som også dekker tilnærmet hele Finnmark. 

STN-området omfatter de fleste, men ikke alle kommunene i Finnmark. Prosjektet antar 
at det kan være naturlig å se hen til kommunene som inngår i STN-området, uten at 
dette i seg selv gir en absolutt geografisk avgrensning for aktuelle steder for lokalisering. 

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. I Finnmark 
inngår kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana i 
språkforvaltningsområdet. Området fastsettes av Kongen i forskrift, etter søknad fra den 
enkelte kommune. Etter prosjektets vurdering vil en geografisk avgrensning av 
lokalisering av barnehuset til det samiske språkforvaltningsområdet i seg selv være 
strengere enn det som er nødvendig og hensiktsmessig for å kunne ivareta den 
bakenforliggende intensjonen om å gi et tilbud tilpasset samisk språk og kultur. De fem 
kommunene vil utvilsomt inngå i det geografiske området som bør vurderes. 

Prosjektgruppen antar med dette at det ikke er gitt overordnede føringer som avgrenser 
det geografiske området for lokalisering av barnehuset innad i Finnmark politidistrikt. 

Det sentrale i barnehuset er at samiske barn og særlig sårbare voksne skal møtes av 
både samisk og barnehusfaglig kompetanse. I dette ligger det at det samiske skal 
ivaretas på en likeverdig og likestilt måte i barnehusets tilbud. 

Det må gjøres et grundig arbeid for å sikre at den samiske kompetansen blir rekruttert 
og ivaretatt, i alle ledd i tjenestene som jobber rundt barn og særlige sårbare voksne 
som skal til avhør. Dette bør vektlegges i opplæringsplaner og i ansettelsesprosesser. 
Det må stilles krav til søkere. Dersom man ikke har kompetansen, må den tilegnes ved 
opplæring. 

Med nasjonalt ansvar for tilrettelagte avhør av samiske barn og særlig sårbare voksne er 
det videre naturlig at Statens Barnehus Finnmark vurderer tilrettelegging av tjenester 
gjennom fjern-/distansemøter. 

Utredningen Hjertespråket (NOU 2016:18) peker på behovet for å gjøre den begrensete 
samiske kompetansen tilgjengelig for flere: 



Arkivreferanse: 22/73472 

8 

"Utredningen viser at det er behov for flere ansatte med samiskspråklig kompetanse i 
offentlig tjenesteyting. På grunn av mangel på fagpersoner med samisk 
språkkompetanse må tjenestene i større grad tilrettelegges gjennom tilleggstjenester 
som fjernundervisning i skolen, fjernkonsultasjoner i helse- og omsorgssektoren, tolking 
og oversetting".  

Det er videre relevant å nevne politiets handlingsplan Mangfold, dialog og tillit fra 2022, 
som har et eget punkt om behovet for kompetanse og kunnskap om samisk språk og 
kultur. Punktet omfatter også gjennomgang av lovpålagte krav og praksis for å sikre 
likeverdige tjenester og den enkeltes rettssikkerhet. Handlingsplanen gir ikke i seg selv 
føringer som har direkte innvirkning på lokalisering av Statens barnehus Finnmark, men 
konkrete tiltak som iverksettes på dette området kan være relevante for barnehusets 
virksomhet spesielt med tanke på nasjonalt ansvar og forpliktelsene overfor den samiske 
befolkningen. 

Oppsummert vil Prosjektgruppens forslag om lokalisering ta utgangspunkt i at 
rekruttering av samisk kompetanse er et helt sentralt aspekt for å ivareta hensikten med 
etableringen av Statens barnehus i Finnmark. Forslaget om lokalisering vil samtidig 
måtte bygge på en samlet vurdering av ulike kriterier som ivaretar behovene til alle 
brukere av barnehusets tilbud, slik at dagens nivå på tilbudet kan opprettholdes. 

3.2.   Reise og infrastruktur 
Det er mye logistikk og reising knyttet til virksomheten i et barnehus. Derfor er det helt 
sentralt for valg av lokalisering at det er så lett som mulig å reise til barnehuset.  

Det er i første rekke viktig for barn og særlig sårbare, og deres følgepersoner, at 
belastningen ved reising blir minst mulig. Det er en stor fordel om de fleste reisene kan 
gjennomføres tur-retur på samme dag, spesielt i forhold til utfordringen med å finne 
trygge og egnede følgepersoner som kan reise med barna.  

Det må videre legges til grunn at noe kompetansepersonell vil kunne være ambulerende 
internt mellom steder i Finnmark og hovedhus og underavdeling, og tilreisende i 
forbindelse med kjøpte tjenester eller bistand fra andre. Tidsbruk og allerede etablerte 
reiseruter er av betydning for barnehusets tilgang til slike tjenester. 

Omfang av reiser har i tillegg til tidsbruken også en kostnadsside, både når det gjelder 
avstand og omfang. Det er også et moment at fagfolk i og utenfor barnehuset kan være 
forhindret fra å reise over flere dager, på grunn av jobbsituasjon eller av familiære 
grunner. 

Det er uansett store avstander og mye vær, og nærhet til flyplass er svært sentralt for 
reising innad i Finnmark. Et viktig aspekt er at transport fra flyplass til barnehuset kan 
skje uten at det er behov for en lengre transportetappe med bil (dvs. bil-fly-bil).  

Kapasitet til overnatting er også en relevant faktor som hører med i vurderingene.  

3.3.   Antall avhør 
Antall saker med tilrettelagte avhør er størst på de større stedene der det bor flest folk. 
Det er viktig at barnehuset har nærhet til områder der de fleste sakene har sin 
opprinnelse og der flest avhør finner sted. Dette vil redusere antall personer som må 
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reise langt for å gjennomføre avhør. Kortest mulig reisevei for flest mulig har også 
betydning for medisinsk og annen oppfølging i etterkant, herunder ved gjennomføring av 
familiemøter. 

Totalt er det i perioden 2017-2022 (per. 1.10.) gjennomført 665 tilrettelagte avhør der 
saken er registrert i Finnmark. Antall avhør av samisktalende barn utgjør en begrenset 
andel av det totale antallet. I perioden 2017–2021 er det gjennomført 24 avhør av 
samisktalende barn, det vil si i gjennomsnitt litt over 4 avhør per år.  

For å se antall avhør i sammenheng med reisebelastning har prosjektet gjort en 
beregning av estimert gjennomsnittlig kjøretid med bil per avhør ved lokalisering på ulike 
steder i Finnmark. Beregningen er basert på fordelingen av antall avhør hjemmehørende 
i de forskjellige kommunene i Finnmark i perioden 2017-2022. Denne beregningen gir en 
mulighet til å vekte ulike alternativer for lokalisering opp mot hverandre med tanke på å 
holde reisetiden kortest mulig for flest mulig av barn og særlig sårbare voksne.  

3.4.   Tverrfaglig fagkompetanse 
Et barnehus skal bemannes med en rekke funksjoner og har behov for tilgang til en 
rekke typer fagkompetanse. I evalueringen av barnehustilbudet (NOVA 2021) 
understrekes viktigheten av tverrfaglig kompetanse. Barnehusmodellen er tverrfaglig og 
samlokalisert, og tilbudet skal gis under samme tak.  

Det er ønskelig at flest mulig av de som tilsettes i barnehuset har samisk språk og 
kulturkompetanse.  

I tillegg til barnehusets egen kompetanse er barnehuset avhengig av å samarbeide med 
fagpersoner som kan fungere som faglig støtte og nettverk for den kompetansen som 
skal bygges opp omkring et nytt barnehus. 

Det vil regelmessig være behov for kvalifisert oppmøtetolk for andre språk enn norsk og 
samisk til barnehuset. Som regel er tolk tilreisende fra en plass utenfor Finnmark. Derfor 
vil reisevei og flyforbindelse også være relevant i den forbindelse. 

Tilrettelagte avhør av barn fordrer en hel del teknikk med tanke på opptak av lyd og bilde 
– det som danner beviset i straffesaken. God kvalitet på avhøret er av stor betydning for 
straffesaken, og det betyr mye for trygg og effektiv gjennomføring for alle parter at 
teknisk bistand er raskt og lett tilgjengelig. Nærhet til driftspersonell hos Politiets IT-
tjenester vurderes å ha stor betydning for trygg og sikker drift. 

3.5.   Helseundersøkelser 
Barnehuset skal legge til rette for rettsmedisinske undersøkelser av barn. Ordningen er 
normalt slik at legene er ansatt i sykehus og drar til barnehuset for å gjøre kliniske 
rettsmedisinske undersøkelser der. Barn og særlig sårbare kan også trenge medisinsk 
behandling og oppfølging der medisinsk kompetanse er en viktig del av det samlede 
tverrfaglige tilbudet.  

Helsevesenet er således en svært viktig premissleverandør som har betydning for 
stedsplassering av barnehuset. Tilgangen til barnelege for rettsmedisinske undersøkelser 
og medisinsk oppfølging kan ses som den isolert sett mest begrensende faktoren når det 
gjelder valg av lokalisering for Statens barnehus Finnmark. 
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Barnelegene holder til ved barneavdelingen i Hammerfest og ambulerer ut til Alta, 
Kirkenes og Karasjok. For å tilfredsstille de nasjonale føringene må legene kunne 
ambulere ut til begge barnehuslokasjoner, både "hovedhus" og underavdeling.  

3.6.   Fagmiljø 
I tillegg til det tverrfaglige fagmiljøet som etableres ved barnehuset vil det også ha 
betydning hvilke andre fagmiljøer som er tilgjengelige i tilknytning til barnehuset. Det 
gjelder politiet og spesielt etterforskningsmiljøene. Det kan også gjelde samiske og 
helsefaglige fagmiljøer som kan være aktuelle både for direkte samhandling i oppfølging 
av konkrete saker, og med tanke på en større faglig kontekst. 

3.7.   Oppsummering 
Sammen med muligheten for å rekruttere samisk og barnefaglig kompetanse vil spesielt 
antall avhør, logistikk ved reising og tilgang på helsetjenester, og spesifikt barnelege, 
være de mest sentrale kriteriene i en samlet vurdering av lokalisering av barnehuset. 
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4.   ALTERNATIVER FOR LOKALISERING 
Som redegjort for over har Prosjektgruppen hatt som utgangspunkt at hele Finnmark er 
aktuelt for lokalisering av Statens barnehus. Stedene som vurderes som alternativer 
inngår enten i STN-området, er en del av språkforvaltningsområdet, eller ligger i det øvre 
sjiktet i antall tilrettelagte avhør.  

Valg av reiserute fra ulike steder i Finnmark vil kunne variere ut fra hva som er praktisk i 
den konkrete situasjonen og er avhengig av de mulighetene som aktuelle og tilgjengelige 
på et gitt tidspunkt. Prosjektgruppen legger likevel til grunn i vurderingen av ulike 
alternativer for lokalisering at barn og særlig sårbare voksne i kommuner i Øst-Finnmark 
i hovedsak vil reise til barnehus-lokaler i Øst-Finnmark, og tilsvarende i Vest-Finnmark. 

For å kunne beregne ulike alternativer for lokalisering innad i Øst- og Vest-Finnmark mot 
hverandre, har Prosjektgruppen gruppert kommunene i øst og vest ut fra det som i 
beregningen gir kortest reisevei til de aktuelle stedene. Det betyr at kommunene som er 
lagt til Øst-Finnmark er Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, 
Tana, Vadsø og Vardø. Til Vest-Finnmark ligger da Alta, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, 
Kautokeino, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger.  

4.1.   Alta 
I perioden 2017 til 2022 er det gjennomført 194 avhør der sakene er registrert i Alta. Det 
er godt over dobbelt så mange som i de andre større kommunene, dvs. Hammerfest, 
Sør-Varanger og Vadsø. Dette henger naturlig sammen med at befolkningen er desidert 
størst i Alta, med ca. 21 100 innbyggere. Det er ut fra befolkningsutviklingen grunn til å 
anta at det også i fremtiden vil bli gjennomført flest avhør i Alta. 

Prosjektgruppens beregning viser en gjennomsnittlig kjøretid per avhør på 74 minutter til 
Alta fra kommunene i Vest-Finnmark. Det er betydelig lavere enn de andre alternative 
stedene i vest, og innebærer kortest reisetid for flest barn og særlig sårbare. 

Alta har gode flyforbindelser både innad i Finnmark og til andre steder, inkludert 
direktefly til Tromsø og Oslo, som vil dekke de fleste behov for de som har behov for å 
reise til barnehuset. 

Alta har ikke barnelege fast til stede i kommunen, men lege fra Hammerfest ambulerer 
regelmessig til Alta og vil kunne betjene et barnehus innenfor etablerte reisemønstre.  

Prosjektgruppen legger til grunn at tilgangen på personell med relevant kompetanse vil 
være god i Alta. Det er ut fra befolkningsgrunnlag og bosetting også grunn til å anta at 
personell med samisk språk- og kulturkompetanse vil kunne være tilgjengelig i Alta. Det 
er også relevant at stadig flere samiske barn og unge flytter inn til storbyene, der Alta er 
den største byen i Finnmark.  

Nærhet til Politiets IT-tjenester (PIT) anses å ha betydning for stabil og sikker drift. PIT 
er i dag lokalisert i Alta og Kirkenes. 

Alta har et krisesenter.  
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4.2.   Hammerfest 
I perioden 2017-2022 er det gjennomført 81 avhør der sakene er registrert i 
Hammerfest. Det er omtrent på nivå med Sør-Varanger og Vadsø, og noe under 
halvparten av Alta, som har flest avhør. Hammerfest har en befolkning på om lag 11300 
innbyggere.  

Prosjektgruppens beregning viser en gjennomsnittlig kjøretid per avhør på 117 minutter 
til Hammerfest fra kommunene i Vest-Finnmark. Det er den nest korteste kjøretiden, 43 
minutter lengre enn Alta.  

Hammerfest har flyplass med god forbindelse til mange steder i Finnmark.  

Ved sykehuset i Hammerfest ligger Finnmarks eneste barneavdeling, der barnelegene 
som er aktuelle for å gjennomføre rettsmedisinske undersøkelser og annen medisinsk 
oppfølging er ansatt.  

Hammerfest har et krisesenter for en del av kommunene i Vest-Finnmark.  

4.3.   Karasjok 
I perioden 2017-2022 er det gjennomført 18 tilrettelagte avhør der sakene er registrert i 
Karasjok. Antallet reflekterer befolkningsgrunnlaget, med cirka 2600 innbyggere.  

Prosjektgruppens beregning viser en gjennomsnittlig kjøretid per avhør på 157 minutter 
til Karasjok fra kommunene i Vest-Finnmark. Ved etablering av barnehuset på kun ett 
sted i Finnmark ville Karasjok med sin beliggenhet gitt gjennomsnittlig kortest kjøretid 
fra alle kommunene (176 minutter).  

Nærmeste flyplass til Karasjok er Lakselv, som ikke har flyforbindelse internt i Finnmark. 
Det innebærer at nærmeste flyplass til Karasjok i realiteten er Alta lufthavn, som 
innebærer omlag 2 timer og 40 minutter kjøring. Det betyr at lokalisering til Karasjok i 
praksis betyr at all reising til barnehuset vil skje med bil, med flere timers kjøring hver 
vei fra alle stedene med flest avhør (som er Alta og Hammerfest i vest). 

Det er etablert en rekke ulike relevante samiske fagmiljøer i Karasjok som et barnehus 
vil kunne dra nytte av og samarbeide med.  

Sámi Klinihkka i Karasjok består av spesialistlegesenteret, Samisk nasjonal 
kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) og SANKS forsknings- og 
utviklingsavdeling. I tilbudet inngår ambulerende barnelege fra Hammerfest/UNN, slik at 
en lokalisering til Karasjok vil kunne benytte barnelege innenfor allerede etablerte 
reisemønstre.  

Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASÁG/NASAK) er lokalisert i Karasjok (og Tana), 
og arbeider for å styrke kvaliteten på tilbudet for samiske barn, voksne og familier i 
barnevernet, familievernet og krisesentrene.  

4.4.   Kautokeino 
I perioden 2017-2022 er det gjennomført 17 tilrettelagte avhør der sakene er registrert i 
Kautokeino. Antallet reflekterer en befolkning på cirka 2900 innbyggere.  
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Prosjektgruppens beregning viser en gjennomsnittlig kjøretid per avhør på 152 minutter 
til Kautokeino fra kommunene i Vest-Finnmark. Det er noen få minutter kortere enn 
Karasjok, og 78 minutter lengre enn Alta. Det betyr at lokalisering til Kautokeino i praksis 
vil bety at all reising til barnehuset vil skje med bil, med flere timers kjøring hver vei fra 
alle stedene med flest avhør (som i vest er Alta og Hammerfest) 

Kautokeino har ikke egen flyplass. Den nærmeste er Alta, som ligger 1 time og 45 
minutters kjøring unna. 

Det er per i dag ikke etablert noen ordning med tilstedeværende eller ambulerende 
barnelege i Kautokeino.  

Samisk høgskole i Kautokeino har samisk utdanningstilbud innen blant annet helse og 
omsorgsfag og samisk språk og kultur. 

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte er til stede i Kautokeino med samisktalende.   

4.5.   Porsanger (Lakselv) 
I perioden 2017-2022 er det gjennomført 27 tilrettelagte avhør der sakene er registrert i 
Porsanger. Porsanger har en befolkning på om lag 3900 innbyggere.  

Prosjektgruppens beregning viser en gjennomsnittlig kjøretid per avhør på 131 minutter 
til Lakselv fra kommunene i Vest-Finnmark. Det er en time lenger enn den korteste 
kjøretiden ved lokalisering til Alta.  

Lakselv har flyplass, men kun med flyruter ut av Finnmark, og ingen forbindelse fra 
andre flyplasser i Finnmark.  

Det er per i dag ikke etablert noen ordning med tilstedeværende eller ambulerende 
barnelege i Lakselv. 

4.6.   Nesseby (Varangerbotn) 
I perioden 2017-2022 er det gjennomført 9 tilrettelagte avhør der sakene er registrert i 
Nesseby. Nesseby har en befolkning på i underkant av 900 innbyggere.  

Prosjektgruppens beregning viser en gjennomsnittlig kjøretid per avhør på 79 minutter til 
Varangerbotn fra kommunene i Øst-Finnmark. Det er den laveste kjøretiden av stedene 
som er vurdert for lokalisering i Øst-Finnmark.  

Nesseby har ikke egen flyplass, og nærmeste flyplass er Vadsø lufthavn som ligger 45 
minutter unna Varangerbotn.  

Det er per i dag ikke etablert tilstedeværende eller ambulerende barnelege i Nesseby.  

4.7.   Sør-Varanger (Kirkenes) 
I 2017 til 2022 er det gjennomført 73 tilrettelagte avhør der sakene er registrert i Sør-
Varanger. Det er omtrent på nivå med Hammerfest og Vadsø, og noe under halvparten 
av Alta, som har flest avhør. Sør-Varanger har en befolkning på cirka 9 900 innbyggere.  
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Prosjektgruppens beregning viser en gjennomsnittlig kjøretid per avhør på 126 minutter 
til Kirkenes fra kommunene i Øst-Finnmark. Det er den lengste kjøretiden blant de 
alternativene som er vurdert i Øst-Finnmark, og 41 minutter lengre enn for Tana. 

Kirkenes har gode flyforbindelser internt i Finnmark, inkludert direktefly til Oslo, som vil 
dekke de fleste behov for de som har behov for å reise til barnehuset. 

Nærhet til Politiets IT-tjenester (PIT) anses å ha betydning for stabil og sikker drift. PIT 
er i dag lokalisert i Alta og Kirkenes. 

Under etableringen av underavdelingen i Kirkenes i 2017/2018 ble det gjort et grundig 
arbeid vedrørende lokalisering, infrastruktur, geografi og sakstilfang. Man valgte da å 
legge underavdelingen til Kirkenes der begrunnelsen for lokaliseringen var at det ville gi 
kortere reisevei for flest barn enn den etablerte løsningen med barnehuset i Tromsø. På 
den måten ville man dekke tilbudet til barn og særlig sårbare voksne i Øst-Finnmark. For 
Vest-Finnmark gjorde gode flyforbindelser det mulig å ivareta tilbudet gjennom 
barnehuset i Tromsø. 

Man har i Kirkenes etablert samarbeid med overgrepsmottaket, og har derfor 
opparbeidet seg kompetanse på å bistå lege ved rettsmedisinske og helsemedisinske 
undersøkelser.  

I Kirkenes finnes også annen relevant kompetanse og miljøer, blant annet Krisesenteret i 
Øst-Finnmark Nora Senteret, Alternativ til vold, overgrepsmottaket i Øst-Finnmark, 
støttesenteret for kriminalitetsutsatte, hovedsetet til Finnmark pd, Finnmarkssykehuset, 
Klinikk Kirkenes og familievernkontor.  

4.8.   Tana (Tana bru) 
I perioden 2017-2022 er det gjennomført 34 tilrettelagte avhør der sakene er registrert i 
Tana. Tana har en befolkning på cirka 2800 innbyggere.  

Prosjektgruppens beregning viser en gjennomsnittlig kjøretid per avhør på 85 minutter til 
Tana bru fra kommunene i Øst-Finnmark. Det er nest laveste kjøretid for stedene som er 
vurdert for lokalisering i Øst-Finnmark, seks minutter lengre enn Varangerbotn.  

Tana har ikke egen flyplass. Den nærmeste er Vadsø lufthavn, som ligger om lag en 
times kjøring unna. Det er et lite hotell i Tana, med noe begrenset kapasitet i 
sammenlikning med de større stedene.  

Det er per i dag ikke etablert tilstedeværende eller ambulerende barnelege i Tana.  

Indre og Østre Finnmark tingrett ligger i Tana, og har et særlig ansvar for å ivareta den 
samiske dimensjonen innen rettsvesenet. 

Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASÁG/NASAK) er lokalisert i Tana og Karasjok, og 
arbeider for å styrke kvaliteten på tilbudet for samiske barn, voksne og familier i 
barnevernet, familievernet og krisesentrene.   
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4.9.   Vadsø 
I perioden 2017-2022 er det gjennomført 73 tilrettelagte avhør der sakene er registrert i 
Vadsø. Det er omtrent på nivå med Hammerfest og Kirkenes, og noe under halvparten av 
Alta, som har flest. Vadsø har en befolkning på i underkant av 5600 innbyggere.  

Prosjektgruppens beregning viser en gjennomsnittlig kjøretid per avhør på 96 minutter til 
Vadsø fra kommunene i Øst-Finnmark. Det er tredje laveste kjøretid for stedene som er 
vurdert for lokalisering i Øst-Finnmark, 11 minutter lengre enn Tana bru.  

Vadsø har flyplass med god forbindelse til andre steder i Finnmark samt Tromsø, men 
uten direktefly til Oslo. 
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5.   DRØFTING OG ANBEFALING 
Som presentert over flere ulike kriterier som må vurderes og forskjellige hensyn som må 
veies mot hverandre for å sikre et faglig og praktisk godt og likeverdig tilbud til brukerne 
av barnehuset. I det følgende gjøres det rede for de viktigste vurderingene som ligger til 
grunn for Prosjektgruppens anbefaling om lokalisering av Statens barnehus i Finnmark. 

Det er samlet sett en større befolkning i vest, og prosjektgruppen finner det derfor 
naturlig at et "hovedhus" etableres i vest, med en underavdeling i øst. Det er 
nærliggende å forvente at tilbudet kan bli utvidet i fremtiden, for eksempel ved at avhør 
av mistenkte også inkluderes. Flere involverte som skal avhøres taler for å lokalisere ved 
et av de større stedene med flere saker og flere folk. Det understreker også behovet for 
nærhet til politiets etterforsknings- og påtalemiljøer. 

Det er også et viktig poeng at sakene oppstår i lokalsamfunnet der hendelsene skjer. 
Barnehuset selv avdekker ikke saker. Det betyr at det ikke kan forventes at antall saker i 
området der barnehuset lokaliseres skal øke.  

Fra Finnmarkssykehuset har prosjektgruppen forstått at tilbud om barnelege derfra vil 
være avhengig av lokalisering i tilknytning til steder der det er fast eller ambulerende 
tilstedeværelse av barnelege. Det vil si at alternativene for barnelege til rettsmedisinske 
undersøkelser er Hammerfest, Alta, Karasjok og Kirkenes.  

Dersom Finnmarkssykehuset ikke kan etablere eller tilby lege, vil eventuelt UNN måtte 
levere tjenesten med rettsmedisinske undersøkelser og medisinsk oppfølging, som 
tidligere. Da vil nærhet til flyplass med forbindelse til Tromsø være avgjørende. 

Når det gjelder rekruttering og dannelsen av fagmiljø i og rundt barnehuset, er det 
generelt grunn til å anta at rekruttering av ulike typer fagkompetanse samlet sett vil 
kunne være noe lettere på de større stedene. Generelt kan dette være en utfordring i 
Finnmark, og spesielt på mindre steder.  

Prosjektgruppen legger også vekt på at nærhet til politiets etterforskningsmiljøer og 
tilgang på personell med kompetanse til å ta tilrettelagte avhør er et vesentlig hensyn. 
Finnmark politidistrikt har politistasjoner i alle kommunene i Finnmark utenom Nesseby. 
Samtidig er større etterforskningsmiljøer og mer spesialisert fagkompetanse i hovedsak 
samlet i Alta, Hammerfest og Kirkenes, der Alta og Kirkenes har de største miljøene. 
Påtalejuristene er til stede i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø.  

Ut fra antall tilrettelagte avhør er det de største stedene som peker seg ut. Alta har 
desidert flest avhør, over dobbelt så mange som Hammerfest, Kirkenes og Vadsø, som 
ligger på samme nivå. Lokalisering til noen av disse stedene vil innebære at en god del 
barn og særlig sårbare voksne vil unngå å måtte reise ved bruk av barnehuset. 

5.1.   Vest-Finnmark 
I Vest-Finnmark viser beregningen av gjennomsnittlig kjøretid per avhør at lokalisering til 
Alta gir vesentlig kortere reisevei med bil for flest barn og særlig sårbare voksne, også 
uten å ta hensyn til nærhet til flyplass. 

Prosjektgruppen ser at det av hensyn til det samiske isolert sett kunne være ønskelig og 
hensiktsmessig at barnehuset lokaliseres til en av kommunene i det samiske 
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språkforvaltningsområdet. Samtidig utgjør antall tilrettelagte avhør som tas på samisk i 
løpet av et år en veldig liten andel av det totale antallet. 

Karasjok og Kautokeino har selv et begrenset antall tilrettelagte avhør. Det betyr at de 
aller fleste barn og sårbare voksne ville måtte reise relativt langt for å komme til et 
barnehus på ett av disse stedene. Verken Karasjok eller Kautokeino har nær tilgang til 
flyplass. Det innebærer en kjøretid på henholdsvis 2 timer og 40 minutter og 1 time og 
45 minutter til nærmeste flyplass i Alta.  

Karasjok har tilgang på ambulerende barnelege og har også flere samiske helsefaglige 
miljøer som er relevante for barnehuset som taler for lokalisering dit.  

Prosjektgruppen finner det likevel vanskelig å forsvare at tilnærmet alle brukere av 
barnehusets tilbud ville måte tilbringe en vesentlig økt kjøretid i bil ved etablering i 
Karasjok eller Kautokeino. Lokalisering til disse stedene vil ikke tilfredsstille kravet om at 
tilbudet skal opprettholdes med samme kvalitet som i dag.  

Hammerfest har en vesentlig høyere gjennomsnittlig reisetid per avhør enn Alta (47 
minutter). Det reflekterer at vesentlig flere barn vil måtte reise fra Alta til Hammerfest 
enn omvendt, samt at kjøretiden blir betydelig forlenget for de som kommer fra 
kommunene på indre strøk som ikke har flyplass. Forskjellen i kjøretid for 
kystkommunene i vest mellom Alta og Hammerfest er relativt mindre, og de har tilgang 
til fly. Ut fra reisebelastningen og kjøreavstand til blant annet Kautokeino og Karasjok 
finner prosjektgruppen det vanskelig å anbefale Hammerfest som lokalisering av 
barnehus. 

Alta er Finnmarks største by, og prosjektgruppen antar at det vil være gode muligheter 
for å kunne rekruttere personell med både samisk språk- og kulturforståelse og 
barnehusfaglig kompetanse. I Alta er det også større etterforskningsmiljøer og andre 
relevante fagmiljøer. Ut fra en samlet vurdering finner prosjektgruppen at Alta fremstår 
som det beste alternativet for lokalisering av et hovedhus i Statens barnehus Finnmark.  

5.2.   Øst-Finnmark 
I Øst-Finnmark ligger Tana bru geografisk mer sentralt enn Kirkenes, og er således 
lettere tilgjengelig langs vei. Samtidig er nærmeste flyplass i Vadsø, som ligger en times 
kjøring unna, og dernest Båtsfjord en time og 20 minutter unna (over Båtsfjordfjellet). 
Stedene langs kysten og "melkeruta" til Widerøe har også gode flyforbindelser til både 
Alta, Hammerfest og Kirkenes.  

Tana har ikke selv et veldig stort antall avhør. En etablering i Tana vil bety at svært 
mange vil måtte reise langs vei, inkludert et større antall fra Kirkenes og Vadsø. Tana har 
ikke etablert ordning med barnelege til stede. Prosjektgruppen kan ikke anbefale Tana 
som sted for verken hovedhus eller underavdeling. 

På tross av at Nesseby kommune og Varangerbotn ligger gunstig til geografisk langs vei, 
har ikke prosjektgruppen sett det som realistisk eller hensiktsmessig å etablere 
barnehuset på et sted der politiet ikke allerede har et tjenestested og fagmiljø. Etablering 
i Varangerbotn ville bety at mer eller mindre alle brukere av huset i Øst-Finnmark måtte 
reise. Prosjektgruppen kan ikke anbefale Nesseby og Varangerbotn som sted for 
etablering av Statens barnehus i Finnmark, da det ville gi et svakere tilbud enn i dag.  
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Vadsø har et relativt høyt antall avhør, på samme nivå som Sør-Varanger. En etablering i 
Vadsø ville medføre kortere gjennomsnittlig kjøretid enn til Kirkenes, og Vadsø har også 
gode flyforbindelser. Samtidig er det ikke etablert en ordning med barnelege.  

På tross av relativt lang kjørevei fra resten av Øst-Finnmark, peker likevel Kirkenes seg 
samlet sett ut som det beste alternativet for lokalisering av en underavdeling av 
barnehuset. Flyplass med gode forbindelser, sykehus med tilstedeværende barnelege og 
politidistriktets hovedsete med spesialiserte fagmiljøer i politidistrikt er tungtveiende 
grunner til dette. Det er allerede etablert en underavdeling i Kirkenes med lokaler som 
har vist seg å fungere godt til formålet. Kirkenes ble grundig utredet i forbindelse med 
etableringen i 2018. Prosjektgruppen anser det som verdifullt å ta vare på og 
videreutvikle det som allerede er bygd opp av fagkompetanse og erfaring knyttet til 
driften i Kirkenes.  

5.3.   Anbefaling 
Prosjektgruppen anbefaler å legge hovedavdelingen for Statens Barnehus Finnmark til 
Alta og videreføre underavdelingen i Kirkenes. Dette vil gi kortest reisevei for flest barn 
og særlig sårbare voksne. Etter prosjektgruppens vurdering av kriteriene som er lagt til 
grunn vil dette gi den beste løsningen for å etterleve de nasjonale retningslinjene for 
barnehus, og spesielt hensynet til barnets beste og rettssikkerheten til de involverte.  

Ved å legge hovedsetet til Alta, og underavdeling i Kirkenes vil man kunne ivareta alle 
barn og særlige sårbare på relativt lik linje som man har gjort det under barnehuset i 
Tromsø. En større andel barn og særlig sårbare vil ved en slik løsning få kortere reisevei 
enn tidligere.  

Prosjektgruppen legger til grunn at man kan bygge videre på allerede ambulerende 
barnelege i Alta og Kirkenes, og med det fortsette dialogen med det regionale 
helseforetaket Helse Nord om finansiering og utvidelse av tilbudet. 

Prosjektgruppen har vurdert det slik at forholdene ligger godt til rette i Alta og Kirkenes 
for å rekruttere den tverrfaglige kompetansen som er nødvendig for å sikre kvaliteten i 
barnehusets tilbud.  

I dette ligger det også en antakelse om at det kan rekrutteres personell med samisk 
språk og kulturforståelse som sikrer at samiske barn og sårbare voksne utsatt for vold og 
overgrep får et tilbud tilpasset eget språk og kultur. Prosjektgruppen mener at et 
hovedsete i Alta og en underavdeling i Kirkenes gjør at barnehuset på en best mulig 
måte kan ivareta hensynet til faglig kvalitet og reisevei for alle brukere, herunder det 
spesielle ansvaret for samiske barn og særlig sårbare voksne.  
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Oppdragsbrev til Politidirektoratet - etablering av barnehus for samiske barn  

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev 2022 for politiet, der det 

fremgår at det skal opprettes et Statens barnehus i det samiske kjerneområdet. I dette 

brevet gis det en nærmere beskrivelse av oppdraget.  

 

Bakgrunnen for etableringen er å sikre at samiske barn utsatt for vold- og overgrep får 

et tilbud tilpasset eget språk og kultur. I dag er det nasjonale ansvaret for tilbud til 

samiske barn tillagt Statens barnehus i Tromsø.  

 

Oppdraget innebærer at Politidirektoratet skal opprette Statens barnehus i Finnmark 

politidistrikt, lokalisert i det samiske kjerneområdet. Barnehuset skal, i likhet med det 

øvrige barnehustilbudet, etableres og driftes i samsvar med felles retningslinjer for 

barnehusene. Frist for etablering settes til utgangen av 2022.  

 

Det er bevilget 5 millioner kroner over kapittel 440 post 01 i 2022, for etablering av 

barnehustilbudet i Finnmark politidistrikt.  

 

Departementet forutsetter at det utarbeides en forpliktende framdriftsplan for 

etablering og det bes om at fremdriftsplanen sendes departementet innen 22. mars 

2022. Som ved tidligere nyetableringer, legger departementet til grunn at berørte 

tjenester og institusjoner involveres i prosessen så tidlig som mulig.  

 

Status for etablering rapporteres i den ordinære tertialrapporteringen i 2022.  
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Med hilsen 

 

 

Steffen Evju 

ekspedisjonssjef 

 

Mona Ransedokken 

avdelingsdirektør 
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Rettelse/tillegg nr. 43 til resultatavtale 2022 – Etablering av statens 
barnehus i samiske kjerneområdet  
 
 
 

Innledning 
I Prop 1S (2021-2022) er det bevilget fem millioner kroner til etablering av Statens barnehus i 
samiske kjerneområdet. Justis- og beredskapsdepartementet har i tildelingsbrev for 2022 og 
tilhørende brev med avklaringer av 31.mars 2022 gitt Politidirektoratet i oppdrag å etablere 
Statens barnehus i det samiske kjerneområdet i Finnmark.  

Utdypende informasjon vedrørende saken 
Politimesteren i Finnmark politidistrikt bes etablere Statens barnehus i det samiske 
kjerneområdet innen utgangen av 2022. Departementets oppdragsbrev gir ingen ytterligere 
føringer om stedsplassering. 
 
I Justis- og beredskapsdepartementets brev av 31. mars 2022 er det presisert at etableringen 
av et barnehustilbud i det samiske kjerneområdet innebærer at Finnmark politidistrikt med 
dette skal etablere et barnehustilbud som inkluderer alle barn og særlig sårbare voksne bosatt 
i Finnmark, uavhengig av urfolkstilknytning. Finnmark politidistrikt får derfor i oppdrag å 
etablere et fullverdig barnehustilbud i Finnmark i tråd med mandatet til Statens barnehus slik 
det er nærmere beskrevet i Felles retningslinjer for Statens barnehus av desember 2016, se 
vedlegg. Dette innebærer også at barnehustilbudet skal sikre at tilrettelagte avhør 
gjennomføres i tråd med straffeprosessloven §§ 239 – 239f, forskrift om tilrettelagte avhør, 
samt riksadvokatens retningslinjer og direktiv for gjennomføring av tilrettelagte avhør av 21. 
oktober 2015. Som følge av dette vil Finnmark politidistrikt overta ansvaret fra Troms 
politidistrikt for Statens barnehus Tromsø sin underavdeling i Kirkenes. 
 
Finnmark politidistrikt skal med dette etablere et selvstendig Statens barnehus bestående av 
ett "hovedhus" med en underavdeling. 
 
Etter nærmere avklaring med departementet, er det besluttet at det nasjonale ansvaret for 
samisktalende barn og særlig sårbare voksne, som i dag ivaretas av Troms politidistrikt, 
overføres Finnmark politidistrikt, ref. nevnte brev. Overføringen skal skje gradvis etter en 
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fremdriftsplan som utarbeides av Finnmark og Troms politidistrikter i fellesskap. 
Fremdriftsplanen sendes Politidirektoratet innen 31.12.2022. 
 
Samhandling med andre 
Politidirektoratet forutsetter at Finnmark politidistrikt sikrer dialog og samarbeid med aktuelle 
interessenter ved etableringen av Statens barnehus. Dette inkluderer blant annet Sametinget, 
de ulike helse- og omsorgstjenestene, samt barneverntjenestene innenfor politidistriktets 
geografiske grenser. 
 
Kontaktpersoner i Sametinget: 
Larssen, Ingeborg: Ingeborg.Larssen@samediggi.no 
Høgden, Stine Marie: Stine.Marie.Hogden@samediggi.no  
 
Nærmere om ivaretakelse av helsetilbudet 
Politidirektoratet har i e-post fra Helsedirektoratet av 30. mars 2022 fått bekreftet at ansvaret 
for den medisinske oppfølgingen av barn og særlig sårbare voksne ved Statens barnehus i 
Finnmark, tilligger Helse Nord RHF.  
 
Videre opplyses at Helsedirektoratet har gitt ut nasjonale faglige råd for gjennomføring av 
medisinske undersøkelser i Statens barnehus med anbefalinger om utformingen av det 
medisinske tilbudet. De faglige rådene finnes på Helsedirektoratets nettsider, blant annet 
anbefales at det inngås samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og det enkelte barnehuset. 
Politidirektoratet legger til grunn at Finnmark politidistrikt inkluderer disse anbefalingene i sitt 
arbeid med etableringen.  
 
Nærmere om ivaretakelse av det sosialfaglige tilbudet til barn og særlig 
sårbare voksne 
Politidirektoratet har i e-post fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) av 28. april 
2022 fått bekreftet at for samarbeid med barneverntjenestene kan Bufetat region nord 
kontaktes v/leder: 
 
mayhelen.schanche@bufetat.no 
Telefon: 466 15 500 
E-post: postmottak@bufetat.no 
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg 
Besøksadresse: Betongveien 2, 9515 Alta 
 
Bufdir har også anbefalt at NASAK og TryggEst kontaktes for etablering av samarbeid: 

- NASAK: nasak@bufetat.no  
- TryggEst (tiltak særlig sårbare voksne) er etablert i Porsanger, Alta, og Karasjok. 

Gamvik, Hammerfest og Lebesby planlegger oppstart. Kontaktperson i Karasjok er Heidi 
Marie Boine heidi.marie.boine@karasjok.kommune.no 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Ingeborg.Larssen@samediggi.no
mailto:Stine.Marie.Hogden@samediggi.no
mailto:mayhelen.schanche@bufetat.no
mailto:postmottak@bufetat.no
mailto:nasak@bufetat.no
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Fremdriftsplan 
Etter innspill fra Finnmark politidistrikt gjelder følgende plan for fremdrift: 
 
Forslag til punkter i framdriftsplan 
x Planlegging 

igangsatt 
EBA - lokaler PFT Finnmark 

PD 
x 15.04.22 T1-rapportering Finnmark PD Finnmark 

PD 
x 10.09.22 T2-rapportering 

 
Finnmark PD Finnmark 

PD 
x 15.09.22 

 
Høring 
 

Instanser til 
høring 
 

Finnmark 
PD 

x 30.09.22 Samarbeidsavtaler 
 Helse Nord/Finnmarkssykehuset 
 Kommunale barneverntjenester 

Finnmark PD Finnmark 
PD 

x 30.09.22 Beslutning Finnmark PD Finnmark 
PD 

x 05.10.22 
 

Lyse ut stillinger 
 

Finnmark PD Finnmark 
PD 

x 05.10.22 Innkjøp av inventar og utstyr Finnmark PD 
PFT 

Finnmark 
PD 

x 31.12.22 Etablering av nytt barnehus 
 Lokaler 
 Leder for barnehuset tilsatt 

Finnmark PD Finnmark 
PD 

x 20.01.23 
 

T3-rapportering 
 

Finnmark PD Finnmark 
PD 

 
Det bes om at Finnmark politidistrikt reviderer fremdriftsplanen og oversender oppdatert plan 
30.juni 2022. Revidert fremdriftsplan sendes PODs postmottak med kopi til Anne Siv Åvitsland. 
 
Finansiering 
Oppdraget gis med finansiering både fra sentralfinansierte midler i Prop 1S (2021-2022) og 
gjennom en positiv rammeendring for Finnmark politidistrikt ved overtagelse av oppgavene fra 
Troms politidistrikt. Rammen til Troms politidistrikt reduseres tilsvarende med halvårsvirkning 
for 2023 og med helårsvirkning fra 2024.  
 
Sentralfinansierte midler 
Budsjettfullmakten gis på kap. 440, post 01 i UNIT4 slik at enhetens ramme for 2022 økes 
tilsvarende. 
 

Fra POD Til Finnmark politidistrikt 
 5 000 000 kroner 

 
Finnmark politidistrikt skal registrere tildelingen i sitt detaljbudsjett i UNIT4 innen 10.juni 
2022. 
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Tildelingen videreføres i 2023 og økes med 2 500 000 kroner av bevilgningen gitt i Prop. 1S 
(2021-2022). 
 
Endringen i rammen er varig for både Finnmark politidistrikt og Troms politidistrikt. Beløpet 
som overføres fra Troms politidistrikt til Finnmark politidistrikt gis helårsvirkning fra 2024. I 
2023 er det forutsatt virkning fra 01.mai 2023, det vil si at Finnmark politidistrikt overtar 
ansvaret for Statens barnehus i Kirkenes og oppfølgingen av barn i Finnmark fra denne 
datoen. 
 
Bevilgningen til Finnmark politidistrikt er på 5 000 000 kroner i 2022, 9 873 000 kroner i 2023 
hvorav 2 373 000 kroner er overført fra Troms politidistrikt og 11 060 000 kroner fra 2024. Fra 
2024 vil den overførte summen med helårsvirkning være på 3 560 000 kroner som dekker de 
relative kostnadene som kan henføres til arbeidet Troms politidistrikt har hatt med saker fra 
Finnmark.  
 
Finnmark politidistrikt bes øremerke midlene lokalt i 2022 for eventuell overføring til 2023 ved 
mindreforbruk i inneværende år. 

Rapportering 
Politidirektoratet ber om at Finnmark politidistrikt rapporterer på forbruk og resultatmål ved 
utgangen av hvert tertial og i årsrapporten.  
 
Ved faglige spørsmål, ta kontakt med Anne Siv Åvitsland, Politifagavdelingen; ved spørsmål 
knyttet til økonomiske forhold ta kontakt med Robert Lalla, Styringsavdelingen i 
Politidirektoratet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Stian Kleven Lillebakken 
Rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
 
 
 

 
Mottakere 
Finnmark politidistrikt Postboks 501 9917 Kirkenes 

Kopi: 
Geir Hugo Rydningen 

   

Robert Lalla 
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