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Endelig vedtak om etablering av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 

 

Sør-Troms regionråd viser til styrets vedtak i mai 2013 der etablering av helikopterbase i 

Midtre Hålogaland ble vedtatt og endelig lokalisering skulle avklares høsten 2013. Vi viser 

videre til utspill fra ordfører i Hadsel nå i august der han ønsker ny utredning av 

Stokmarknes som lokaliseringssted. 

 

Sør-Troms regionråd vil på det sterkeste oppfordre styret i Helse Nord til snarest å gjøre 

et endelig vedtak om lokalisering og oppstart. Det er uheldig for saken at det skapes 

grobunn for nye diskusjoner og usikkerhet. 

 

Den faglige utredningen som ble lagt fram i desember 2012 anbefaler Harstad/Narvik 

lufthavn, Evenes som lokaliseringssted. Dersom det skal være mulig å få realisert 

etableringen i løpet av 2014 slik styret har vedtatt, må det konkrete planleggings- og 

tilretteleggingsarbeidet igangsettes så snart som overhode mulig. Det vil være særdeles 

uheldig om man nå skulle igangsette nye utredninger. 

 

Regionrådet forutsetter at det i styremøtet 25. september 2013 gjøres avklarende vedtak i 

saken slik at etableringen på Evenes kan realiseres. Dersom dette mot formodning ikke 

skjer, ber Sør-Troms regionråd om en redegjørelse for den videre tidsplanen for saken. 
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