
Valg av base for redningshelikopter i Midtre Hålogaland 

Frivillige aktører i Harstad og Narvik området ønsker med dette å komme med ett innspill om base 

valg på lik linje med de frivillige i Lofoten og Vesterålen.  Først vil vi presisere at det er bra at alle 

engasjerer seg i debatten og at man står på for lokalsamfunnet.  

Men det at man hele tiden tar omkamper på viktige avgjørelser i vår region skaper ikke god 

beredskap. Viktige beslutninger blir utsatt og alle vi som bor i denne regionen med størst befolknings 

tetthet i Nord Norge får på denne måten ikke den beredskapen som er optimal. Lofoten og 

Vesterålen har mindre befolkningsgrunnlag og en mer spredt bosetning en det som vi har i Harstad 

og Narvik området. Det at vi har to byer med til sammen ca. 42 000 innbyggere og ETS kommunene i 

mellom oss, innebærer at vi er over 50 000 innbyggere som bør ha en beredskap på linje med andre 

regioner i landet som vi kan sammenligne oss med. 

Risiko for at det skal oppstå hendelser i denne delen av Midtre Hålogaland er lett å regne ut, og en 

risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) vil kunne gi et slikt svar. Et tettere befolket område vil ha 

flere ulykker og sykdomstilfeller som vil kreve hurtig responstid fra et redningshelikopter for å kunne 

berge menneskeliv. (ref. Risiko og risikostyring, samt katastrofeberedskap i tilknytning til studiet 

«Bachelor i internasjonal beredskap» Høgskolen i Narvik 2011-2013) 

Viktig fokus i dagens redningstjeneste er nærhet, likhet og samvirke. Nærhet til det tettest befolkede 

området er dermed særdeles viktig, og basen bør derfor legges til Evenes slik at dette prinsippet kan 

oppfylles i Midtre Hålogaland. Likhetsprinsippet er ikke så lett å få til om man regner at man skal ha 

lik responstid til alle deler av regionen. Det må gjøres prioriteringer og ut fra dette vurdering av 

restrisiko som lavest mulig for at menneskeliv kan gå tapt. Her kommer også Evenes best ut etter vårt 

syn. Når de frivillige i vår region stiller seg bak Helse Nord sitt valg av Evenes er dette også tuftet på 

vårt samvirke engasjement. Harstad og Narvik området har store ressurser i den frivillige 

redningstjenesten i regionen. Vi har store avdelinger og et svært aktivt miljø i Norske 

Redningshunder i Harstad og Narvik, Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp Sanitet, samt Radio 

Relæ Liga – alle med avdelinger i Harstad og Narvik, og noen i Lødingen. 

Vi vet også at det er aktive avdelinger innen andre organisasjoner i «Frivillige organisasjoners faglige 

Forum» (FORF) i kommunene Skånland, Evenes, Salangen, Gratangen og Tjeldsund. 

Det at erfarne piloter i Luftambulansen trekker frem at Evenes er det beste valget for en god og 

sikker beredskap i vår region synes vi også bør vektlegges i stor grad. De har lang erfaring, kunnskap 

og kompetanse med å fly på disse strekningene og dette bør dermed vektes tungt. Slik som Roy Inge 

Jenssen i Luftambulansen skriver i Harstad Tidende lørdag 21.september. 2013. Det er viktig å merke 

seg at Evenes nå vil bli en døgnåpen flyplass med alle de fordeler dette har, og det vil dermed gi oss 

en mye bedre beredskap enn alternativ på Skagen. Dette bør utnyttes til det beste for hele regionen. 

Vi frivillige i redningstjenesten i Harstad og Narvik området, håper at Styret i Helse Nord bestemmer 

seg for Evenes på onsdag, og vektlegger alle faglige vurderinger som har falt på Evenes som base for 

Redningshelikopter i Midtre Hålogaland.   

 

 



Hilsen Helge Vasseng. 

Nasjonal leder for fagteknisk utvalg i Norske Redningshunder (FTU), leder Harstad Lags avd. i Norske 

Redningshunder, samt distrikts instruktør for Nordre Nordland/søndre Troms.  

Tilslutning av andre frivillige organisasjoner.  

Norsk Folkehjelp Harstad leder Inge Morten Fagerland 

Norske Redningshunder Narvik Lag leder Tore Nicolaysen 

Ankenes Røde kors Hjelpekorps leder Kjell ole Nordness 

Harstad Røde Kors Hjelpekorps leder Magnus Reiten Elgsaas 

Narvik Røde Kors Hjelpekorps Leder Egil Eliassen 

 Sambandstjenesten I Harstadgruppen an Norsk Radio Relæ Liga V / Roy Veimoen. 

Sambandstjenesten i Narvikgruppen av Norsk Radio Relæ Liga, operativ leder: Knut Cronblad. 

Da det ikke er tid for oss å møte behandle en uttalelse på dette må jeg bare svare for min personlige 

mening, og den er at basen må ligge på Evenes. 

 

  

 

 


