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Høringssvar: Utredning om organisering av luftambulansetjenesten  
Parat viser innledningsvis til våre tidligere innspill til utvalgets arbeid, datert 10.01.2020 og 
12.02.2021. Parat vil også gi vår tilslutning til høringsuttalelsen fra redningsmennene i Norsk 
Luftambulanse, datert 24.06.2021.          
  
Gjennom ekspertgruppens rapport er det tre modeller som omtales. Parats primære syn er at hele 
luftambulansetjenesten bør insources og driftes i statlig regi, og gjerne utvikle tjenesten videre i 
samarbeid med ideelle organisasjoner. Det er etter norsk modell et offentlig ansvar å sørge for 
ambulansetjeneste, herunder også luftambulansen som landet er avhengig av for å yte rask og 
best mulig medisinsk bistand til befolkningen.  
  
Ekspertgruppen har kommet til at dagens modell, hvor den operative driften av tjenesten 
konkurranseutsettes, er å foretrekke, forutsatt noen forbedringer. Parat mener de to siste 
anbudsprosessene i luftambulansetjenesten, og etterfølgende rettsprosesser, viser at 
anbefalingene til forbedringer er helt nødvendige for å sikre å beholde kompetansen om denne 
modellen skal videreføres.   
  
Parat har merket seg at NHO Luftfart er skeptisk til å legge forutsetninger i anbudsinnbydelsen om 
at den operative del av tjenesten skal få videreført sine arbeidsbetingelser om 
anbudskonkurranser blir valgt som fremtidig modell. NHO Luftfart hevder at dersom man skal 
være forpliktet til å videreføre arbeidsbetingelser fra gammel arbeidsgiver som individuelle vilkår, 
vil det innebære at den nye arbeidsgiverens eventuelle tariffavtale vil miste sin normerende 
funksjon. Her tar NHO Luftfart feil. Tariffavtalen mister ikke sin normgivende funksjon ved at 
individuelle vilkår videreføres. Det har det ikke gjort før, og det vil det ikke gjøre 
fremover. Tariffavtalen i seg selv står like sterkt, og det samme gjør ufravikelighetsnormene og 
arbeidstvistloven § 6.   
  
Primæroppgaven til luftambulansetjenesten er å gi avansert akuttmedisinsk behandling utenfor 
sykehus og bringe pasienter raskt og direkte til riktig nivå i helsetjenesten. Parat mener at anbud 
og operatørbytter i luftambulansetjenesten vanskeliggjør optimal styring med ansvarsdelingen 
mellom aktørene som inngår i tjenesten, oppfølging av avviksrapportering og derigjennom 
kvaliteten. Derfor mener Parat at luftambulansetjenesten ikke er egnet for konkurranseutsetting.   
 



 

 

Med de nødvendige tiltakene ekspertgruppen forutsetter i en fremtidig modell med 
konkurranseutsetting av den operative delen av luftambulansen, tror Parat det vil bli et 
meget begrenset handlingsrom for å oppnå kostnadsreduksjoner både for staten som innkjøper og 
hos en eventuell ny tilbyder ved neste kontraktstildeling. Derfor mener Parat at Helse- og 
omsorgsdepartement bør starte et arbeid, der også nødvendig fagkompetanse fra den operative 
delen av luftambulansetjenesten deltar, for å avklare hvordan luftambulansetjenesten i statlig regi 
bør organiseres for fremtiden.  
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