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Høringsuttalelse regional utviklingsplan 2038

Vi viser til ovennevnte utviklingsplan og høringsbrev datert 30. september 2022. Avinor er i
utgangspunktet ikke tatt med som høringsmottaker.

Avinor eier og driver 24 lufthavner og en helikopterplass i Helse Nords virksomhetsområde fra
Brønnøysund til Vardø. I tillegg er Avinor ansvarlig for den sivile virksomheten på Andøya og
Bardufoss.

Avinor og Helse Nord er gjensidig avhengige av godt samarbeid for en effektiv gjennomføring av
pasienttransport med Luftambulansen og Assistansetjenesten, og dette bør tas med som en del av
utviklingsplanen.

Ambulanseberedskap
Årlig foretar luftambulansen 23.000 landinger og avganger på disse lufthavnene, de fleste på
lufthavner med base for luftambulanse eller nærliggende sykehus, men selv mindre lufthavner har
gjerne 100 – 500 flybevegelser med ambulanse årlig:

Beredskap for ambulansefly er en oppgave pålagt Avinor av Samferdselsdepartementet i
konsesjonen for hver enket lufthavn (kategori 2 oppgave). Behovet varierer sterkt, men Avinor må
legge til rette for at denne trafikken kan avvikles når det oppstår, dvs. i praksis til alle døgnets tider.

På 20 lufthavner og er det etablert hjemmevaktordninger som løsning for beredskapen utenfor
åpningstid. Svolvær lufthavn har ikke beredskap, mens de tre øvrige holder tjenestetilbudet åpent
hele døgnet 24/7.

Luftambulansetjenesten er en essensiell samfunnstjeneste hvor kostnadene i dag er fordelt mellom
helsesektoren og Avinor. Det er helsesektoren som finansierer flytjenestene og Avinor som
finansierer lufthavn- og flysikringstjenestene. I Avinor inngår kostnadene i startavgiften, og
beredskapen finansieres derfor av sivil luftfart.

Avinor la, i samarbeid med helseforetakene, i 2016 frem en utredning av mulighetene for å endre
ambulanseberedskapen ved lufthavnene. Ett av tiltakene i rapporten fra 2016, var å opprette et
samarbeidsforum mellom helseetatene og Avinor. Dette ble opprettet samme år, og partene har
regelmessige møter fire ganger årlig. Avinor mener at en beskrivelse av Avinors beredskap og mål
om fortsatt utvikling av samarbeidet med sikte på ytterligere optimalisering, bør ha en plass i
utviklingsplanen.
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Assistansetjeneste
Avinor har plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) for personer med nedsatt
funksjonsevne gjennom  Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funks jonshemmedes
og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport  (FOR-2013-07-16-919).
Assistansetjeneste er en essensiell, lovregulert tjeneste som må antas å ligge innenfor
samfunnsoppdraget. Om lag 50.000 assistanseoppdrag håndteres årlig på lufthavnene i Helse
Nords region. Kostnadene til assistansetjeneste i regionen var om lag 17 mill. kr i 2019 som
finansieres av sivil luftfart gjennom passasjeravgiften.

En effektiv assistansetjeneste forutsetter forutsigbarhet og planlegging, noe som igjen skaper
trygghet for passasjeren. Når disse forutsetningene ikke er til stede, vil det påvirke flyselskapenes
og Avinors omdømme og økonomi gjennom forsinkelser, redusert punktlighet og ineffektiv ressurs-
bruk

Den største bestilleren av assistanse er Pasientreiser HF, og Avinor ønsker et tett samarbeid
mellom Pasientreiser, flyselskaper og assistanseoperatør for å effektiviser tjenesten til alles fordel.

Med vennlig hilsen
Avinor AS

Eigil Ulvin Olsen
Leder Forretningsutvikling DRL
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