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Etablering av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 

 

Sør-Troms og Ofoten regionråd hadde felles møte på Evenes flyplass fredag 26. april 2013. 

Samlet representerer vi 12 kommuner rundt den aktuelle etableringen. På dette møtet var 

ambulansehelikopterbasen sak, og Helse Nord var representert med fagdirektør Jan Norum 

på høyttalende telefon. 

 

Regionrådene er godt fornøyd med rapporten som ble lagt fram i desember 2012 der det 

slås fast at det er et klart behov for basen, og at den skal etableres på Evenes flyplass. 

 

I sin presentasjon slo Norum fast at behov, lokalisering og samarbeid med justis er avklart og 

stilte spørsmålet; Hva gjør Helse Nord nå? I sitt svar ble det fokusert på kostnader og 

prioriteringer der ambulansebase i Hålogalandsregionen ikke framkom som en prioritert sak. 

Det ble sagt at Helse Nord kom til å legge inn driftskostnader på 40 mill i budsjettprosessen, 

men at det ikke var sikkert at disse midlene «overlevde» prosessen.  

 

Vi vil i denne sammenhengen også peke på direktørens fredagsbrev 08.04.13 under 

overskriften «Prioritering av nytt ambulansehelikopter» der han sår usikkerhet om 

etableringen, og samtidig unnlater å nevne at ambulansehelikoptertjenesten er prioritert for 

befolkningen i resten av Helse Nord, bare ikke i midtre Hålogaland. 

 

Samlet sett har dette skapt uro og usikkerhet i regionen. Når Helse Nord i tillegg avviser 

gratis prøvedrift sommeren 2013, forsterker det uroen. Regionrådene er først og fremst 

opptatt av å få på plass den permanente løsningen. Vi oppfordrer styret i Helse Nord til å 

igangsette en plan- og tilretteleggingsprosess nå som ivaretar nødvendige avtaler, anbud, 

samarbeidsprosesser, etablering og drift. Vi ber om et avklarende vedtak i styremøtet 22. 

mai 2013, og ønsker så snart som mulig å få meddelt mulig tidspunkt for oppstart av 

permanent drift. 

 

          
Ivar B. Prestbakmo  Tore Nysæter   

leder Sør-Troms regionråd   leder Ofoten regionråd   
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