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Dato: 05.02.2021 

SAK: Evaluering av prosessen med anskaffelse av ambulansefly – Innspill til rapporten fra de     

regionale helseforetakene. 

Innspill fra de Regionale helseforetakene: 

Generelt anses rapporten som grundig og dekkende.  

Innspill 
Nr. 

Helse Sør-Øst Kommentar 

1 Det savnes en tydelig oppsummering av hvilke funn 
(positive resultater og forbedringspunkter) som gjøres og 
hvordan dette kan bidra til forbedre prosesser ved senere 
anskaffelser. Det bør også belyses hvordan erfaringene evt. 
fanges opp i dagens kontrakter 

Det er utarbeidet en oversikt over 
læringspunkter som legges inn i 
rapporten, jf. rapportens kapittel 8. 

2 Mandatet for arbeidet er svært overordnet og kunne med 
fordel vært drøftet nærmere. Avgrensningen som utlegges 
synes å utelate hvilket ansvar styret for helseforetaket har 
for å forsikre seg om at anskaffelsen, og ikke minst 
iverksettelsen, skulle skje med minst mulig risiko. 
 
Sentralt i dette spørsmålet er i hvilken grad helseforetakets 
styre tok ansvar for å belyse risiko og sørget for at 
risikoreduserende tiltak ble iverksatt, og om dette evt. ble 
gjort tidlig nok. Særlig interessant i denne sammenheng er 
styrets rolle og ansvar for den samlede virksomheten 
samtidig som det samme styret formelt sett var 
styringsgruppe for prosjektet. Ett spørsmål kan være om en 
slik sammenblanding av roller kan ha påvirkning på 
resultatet. Det samme gjelder hvordan administrerende 
direktør forholder seg til to (like) styrende organer som 
ansvarsmessig har ulike roller/oppgaver. Selv om ingen av 
respondentene har pekt på dette som en utfordring, bør 
det trekkes mer inn i vurderingen. 
 

Anskaffelsen er vurdert som en 
administrativ prosess, og det er 
belyst at risikovurderinger som ble 
gjennomført i strategifasen er 
forankret i styre.  
 
Det er tatt frem i rapporten at det 
er stilt spørsmål ved hensikts-
messigheten ved at styre i 
foretaket også er styringsgruppe 
for anskaffelsen. Det er pekt på at 
styre ikke bør ha overlappende 
roller og at en styringsgruppe bør 
settes sammen basert på 
kompetansekriterier. Ut ifra 
informasjon tilgengelig for 
evalueringsgruppen er det ikke 
funnet at dette har påvirket 
kvaliteten i anskaffelsesprosessen. 
 
En nærmere vurdering av styrets 
rolle og ansvar i denne 
sammenheng kan være 
interessant, men faller utenfor 
mandat til denne evalueringen.  
Det må tas stilling til om det er 
behov for en evaluering som 
vurderer dette nærmere. 

3 Spørsmålet om virksomhetsoverdragelse er sentralt. 
Konklusjonene knyttet til dette bør tydeliggjøres. Det bør 
framgå i hvilken grad styret fikk seg forelagt en konkret 
vurdering i forhold til virksomhetsoverdragelse og hva 
styret i tilfelle begrunnet sitt valg med. Ble det foretatt 
risikovurderinger av dette spørsmålet tidlig nok og i forkant 
av anskaffelsesprosessen? Tilsvarende gjelder tidspunkt, 
evt. fasen, for overgangen mellom gammel og ny operatør. 

Det fremkommer i rapporten at 
risikovurderinger knyttet til 
virksomhetsoverdragelse er 
gjennomført. Ut ifra fremlagt 
dokumentasjon kan vi ikke se at 
det i strategifasen ble beskrevet og 
vurdert et helhetlig risikobilde 
relatert til å kreve eller ikke kreve 
virksomhetsoverdragelse. 
 



 

Når det gjelder styrets rolle faller 
det sammen med kommentar i 3. 
avsnitt til innspill nr.2 

4 Rapportens fokus er, med bakgrunn av oppgavetolkningen, 
på selve anskaffelsesprosessen. Det godtgjøres i stor grad 
at prosessen, med henvisning til LATs etablerte 
anskaffelsesmetodikk, er gjennomført på en 
tilfredsstillende måte. Det er derfor grunn til å stille 
spørsmål om, og gå nærmere inn på, i hvilken grad det kun 
er utenforliggende årsaker som medførte at problemene i 
vekslingsfasen oppsto. 

Vurdering av andre årsaksforhold 
til problemene som oppstod i 
vekslingsfasen faller utenfor 
mandat til denne evaluering. Det 
må tas stilling til om det er behov 
for en evaluering som belyser dette 
nærmere 

5 Et overordnet og prinsipielt spørsmål er også om det er 
trekk ved denne tjenesten som gjør at den ikke egner seg 
for konkurranseutsetting? 

 

Det fremgår av rapporten 
utfordringene med 
konkurranseutsetting. Det er 
imidlertid ikke innen mandatet for 
denne evalueringen å vurdere 
dette nærmere.  

 

Innspill 
nr. 

Innspill fra Helse Midt-Norge RHF Kommentar 

1 Etterlevelse av kontrakt 
Helse Midt-Norge RHF har videre merket seg at rapporten 
(side 3) slår fast at «Undersøkelsen viser at 
beredskapsutfordringene som oppstod før og etter 
operatørbytte, skyldes forhold som i stor grad er vanskelig å 
regulere gjennom en anskaffelsesprosess hvor det 
forutsettes at kontrakter skal etterleves.» Dette punktet i 
rapporten/sammendraget indikerer at kontraktene ikke ble 
etterlevet i tilstrekkelig grad, og burde derfor vært utdypet 
nærmere. 

 

Evalueringsgruppen har vurdert om 
problemer som oppstod hadde 
sammenheng med anskaffelses- 
prosessen. Vurderinger knyttet til 
etterlevelse av kontraktene er 
interessant, men ikke innen 
mandatet gitt denne evalueringen. 
 

 

2 Bruk av virksomhetsoverdragelse/overføring av personell 
Når det gjelder spørsmålet om 
virksomhetsoverdragelse/overføring av personell fremgår 
det (side 3-4) at i arbeidet med ambulanseflyanskaffelsen 
fikk LAT muntlige råd fra eksterne jurister om at det var 
juridisk risiko knyttet til å kreve virksomhetsoverdragelse/ 
overføring av personell på like eller bedre betingelser: 
• For det første at det ikke var mulig å si sikkert om 
virksomhetsoverdragelse ville utløses etter 
arbeidsmiljøloven kap. 16 før etter kontraktsinngåelse og 
faktisk kunnskap om hvordan ny operatør velger å løse 
oppdraget.  
• For det andre var det usikkerhet knyttet til om 
hensynet til likebehandling og reell konkurranse ville bli 
godt nok ivaretatt dersom en likevel satte krav om 
virksomhetsoverdragelse eller overføring av personell på 
like eller bedre betingelser. Dette er viktig både i forhold til 
Lov om offentlige anskaffelser og EØS-retten.  
 
I intervjuer opplyser representanter for 
anskaffelsesprosjektet at hensynet til å sikre reell 
konkurranse var et viktig moment når det ble valgt å ikke 
innta krav om virksomhetsoverdragelse som en del av 
konkurransegrunnlaget.  
 

Virksomhetsoverdragelsen er ikke 
vurdert juridisk av Deloitte eller 
andre i evalueringsgruppen.  
I rapporten fremgår det at 
konsekvensene av valget burde 
blitt bedre utredet i en 
risikokontekst og at dette er et 
sentralt læringspunkt 



 

Helse Midt-Norge RHF mener denne sentrale vurderingen 
burde vært bedre utredet og ikke basert seg på muntlige 
juridiske råd fra eksterne jurister. Det legges likevel vekt på 
at lovforståelsen ikke er bestridt fra Deloitte eller andre 
involverte i evalueringen, selv om både Legeforeningen og 
Landsorganisasjonen i 2016 mente at det burde vært lagt 
inn et krav om virksomhetsoverdragelse for flyverne i 
tjenesten. 
 

3 Risikovurdering knyttet til arbeidskonflikter 
Videre fremgår fra at det i rapporten (side 4) at man 
gjennom strategifasen risikovurderte LAT problemstillinger 
bl. a. knyttet til eventuelle arbeidskonflikter som kunne 
oppstå som en konsekvens av konkurranseutsettingen…. 
Det er i oppdragsgivers interesse å forbygge at operatører 
ved et skifte ikke kommer i en situasjon hvor 
utenforliggende dynamikk i anskaffelsen vanskeliggjør 
kontraktsoppfyllelse for partene. Det registreres at det i 
forbindelse med mottaksprosjektet ble gjennomført et 
omfattende og systematisk risikoarbeid med ulike 
scenarioer etter hvert som ustabiliteten i tjenesten oppsto.  
 
Evalueringsgruppen i Helse Vest RHF mener at risiko knyttet 
til følger av valg om virksomhetsoverdragelse, kunne vært 
bedre utredet i en risikokontekst i strategifasen av 
anskaffelsen. Helse Midt-Norge RHF slutter seg til dette, 
men vil presisere at risiko knyttet både til å sette vilkår om 
virksomhetsoverdragelse og til å ikke sette slikt vilkår. Det 
må videre legges vekt på at det var vanskelig for ny 
operatør å forutse enkelte av reaksjonene og håndtere en 
konflikt før man har tatt over arbeidsgiveransvaret. Når 
situasjonen oppsto burde likevel scenarioene knyttet til 
manglende stabilitet i tjenesten løpende vært oppdatert og 
nye tiltak vurdert/dokumentert bedre. 

Evalueringsgruppen er enig i at det 
er risiko knyttet både til å sette 
vilkår om virksomhetsoverdragelse 
og til å ikke sette slikt vilkår. 
 
Evalueringsrapporten har ikke gått 
nærmer inn på hendelses-
håndtering til LAT med hensyn til 
ustabilitet i leveransene. Det ble 
fra LATs side iverksatt en ikke 
ubetydelig beredskap av eksterne 
leverandører/samarbeidspartnere 
for å sikre tjenesten. 

 

4 Omtale av tilgang på piloter 
Rapporten gjengir (side 4) at «Konsekvensen av valgt 
strategi når det gjeldt virksomhetsoverdragelse ble at LAT 
anskaffet et flyselskap de facto uten piloter før 
oppbemanning startet i samsvar med plan fremlagt i 
Babcocks tilbud.» 
 
Dette må være feil. Kontrakten ble tildelt det svenske 
selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance AB som på 
kontraktinngåelsestidspunktet hadde operasjoner både i 
Sverige og Finland. 

 

Evalueringsgruppen viser til at 
selskapet ikke hadde piloter til å 
operere i Norge og pilotene som 
inngikk i selskapets operasjoner i 
andre land kunne ikke uten videre 
overføres til flyvning i Norge. 
Det ble opprettet eget selskap i 
Norge. 

 

5 Samarbeid mellom forrige operatør og ny operatør 
Rapporten konkluderer videre (side 5) med at 
Gjennomgangen viser at manglende samarbeid mellom 
forrige operatør Lufttransport og Babcock før 
operatørskiftet, har hatt negativ innvirkning på 
stabiliteten…. Dokumentasjonen viser at LAT har påpekt at 
Lufttransport ikke har lagt til rette for samarbeid i samsvar 
med kontrakten som gjaldt fram til bytte av operatør 1.juli 
2019. Dette har spesielt hatt påvirkning på muligheten til 
opplæring og utsjekk av piloter. På den annen side fører 
Babcocks ansettelse av piloter fra forrige leverandør til 

Det er flere interessante 
problemstillinger med hensyn til 
gjennomføringen av operatørbytte 
og samarbeidet i forbindelse med 
overgangen, som med fordel kunne 
vært utredet ytterligere. Det er 
imidlertid ikke innen mandatet for 
denne evalueringen å vurdere 
dette nærmere. Det må tas stilling 
til om det er hensiktsmessig med 



 

store utfordringer når de samme mannskapene både skulle 
utføre tjeneste for forrige leverandør og samtidig sikres 
opplæring og utsjekk på ny operatørs flyflåte. Dette 
forholdet førte til ustabilitet både før og etter 
operatørbyttet 1. juli 2019. Samtidig var det åpenbart en 
vanskelig situasjon for forrige operatør å både gjennomføre 
operasjoner med gradvis synkende pilotmengde og samtidig 
ivareta operative kontraktsfestede krav…. Det forhold at en 
operatør skal levere tjenester i samsvar med kontrakt 
samtidig som selskapet skal bidra inn i opplæring med de 
samme mannskapene kan være utfordrende. 
…. 
En svakhet i kontrakten med tidligere leverandør var at 
kontrakten forutsatte operatørbytte på samtlige baser på 
samme helgedag i fellesferien, noe som økte sårbarheten 
knyttet til operatørbyttet 1.juli 2019. Evalueringen viser at 
Babcock var villig til å overta flere baser før 1. juli 2019 for å 
redusere risikoen ved operatørbytte, men at partene ikke 
kom til enighet om en slik løsning med daværende operatør 
 
Helse Midt-Norge vil i likhet med rapporten slutte seg til at 
det fremstår som om det forelå begrenset incitament for 
avgivende operatør for å avgi ressurser til opplæring, og at 
dette er en vesentlig årsak til redusert stabilitet i tjenesten i 
overgangsfasen. Samtidig må det legges noe vekt på at det 
åpenbart var en vanskelig situasjon for forrige operatør å 
både gjennomføre operasjoner med gradvis synkende 
pilotmengde og samtidig ivareta operative kontraktsfestede 
krav.  
 
Helse Midt-Norge RHF har likevel merket seg at 
evalueringen viser at Babcock var villig til å overta flere 
baser før 1. juli 2019 for å redusere risikoen ved 
operatørbytte, men at partene ikke kom til enighet om en 
slik løsning med daværende operatør. Dette punktet hvor 
ny operatør tilbød gradvis overtagelse av baser er et viktig 
punkt som ville kunne bidratt vesentlig i å lette overgangen 
mellom operatørene. Vi mener at dette burde ha vært 
utdypet nærmere i rapporten. Spesielt begrunnelsen for at 
dette ikke kom på plass. Rapporten henviser til at LAT har 
påpekt at Lufttransport ikke har lagt til rette for samarbeid i 
samsvar med kontrakten som gjaldt fram til bytte av 
operatør 1.juli 2019. Dette har spesielt hatt påvirkning på 
muligheten til opplæring og utsjekk av piloter. 
Undersøkelsen viser også at gjeldende arbeidsavtaler – 
fremforhandlet av tidligere operatør - reduserte 
mulighetene til å plassere piloter etter behov når det gjaldt 
overtallige piloter stasjonært på Gardermoen i forbindelse 
med innfasing av jetfly. 
 
Helse Midt-Norge RHF vil når det gjelder stabilitet i 
tjenesten slutte seg til at det uansett var å forvente noe 
redusert stabilitet i tjenesten når maskinparken fornyes, 
navigasjonsutstyr oppgraderes mv. Når de tekniske 
problemene likevel ble større enn det LAT og ny operatør 
hadde estimert fremstår det etter Helse Midt-Norge RHFs 

en evaluering som utreder dette 
grundigere. 

 



 

syn som om LAT og ny operatør ikke hadde tilstrekkelig 
beredskapsplaner for situasjonen som oppstod. 
 
  
 

6 Avtroppende operatørs bidrag til opplæring 
Rapporten påpeker (Side 5) at «Det forhold at en operatør 
skal levere tjenester i samsvar med kontrakt samtidig som 
selskapet skal bidra inn i opplæring med de samme 
mannskapene kan være utfordrende.» 
 
Vi stiller spørsmål om denne formuleringen «bidra til» er 
dekkende for dette sentrale punktet i overgangen mellom 
operatørene. Så vidt vi er kjent med skulle avtroppende 
operatør kun stille personell til disposisjon for opplæring. 
Det som ble gjort var at Babcock overtok beredskapen på 
en og en base hvor kursing /opplæring skulle gjennomføres 
slik at ordinært crew kunne delta i opplæringen. 
 

 

Teksten i rapporten endres slik at 
det kommer tydeligere frem at 
avtroppende operatør skulle kun 
stille personell til disposisjon for 
opplæring. 

7 Kvalitetssikring av kravspesifikasjoner i et kostnads-
perspektiv 
Det fremgår av rapporten (side 7) at «Undersøkelsen 
synliggjør også at det var et potensial for at 
kravspesifikasjonen i større grad ble kvalitetssikret i et 
kostnadsperspektiv». 
 
Vi er usikre på hva rapporten peker på her. Mener man at 
det er krav i anskaffelsen som burde vært justert ned? 
Helse Midt-Norge RHF forventer generelt at alle krav i 
anskaffelser vurderes opp mot forventet 
kostnad/kvalitetsgevinst, men vil vise til at rapporten 
generelt beskriver at anskaffelsen er gjennomført i samsvar 
med anskaffelsesstrategi som ble vedtatt for anskaffelsen. 
Det fremgår også at anskaffelsesprosessen er godt 
dokumentert med transparens i vesentlige beslutninger. 
Dersom enkelte krav i anskaffelsen burde vært nærmere 
vurdert opp mot kostnad burde dette fremgått klarere i 
rapporten og det burde helst fremgå hvilke krav dette 
dreier seg om. 
 

Dette er en generell betraktning fra 
evalueringsgruppens side. 
Evalueringsgruppen har ikke 
vurdert de enkelte kravene i 
anskaffelsen.  

8 Begrepsbruk - Babcock 
Rapporten viser (blant annet side 10) til at «Babcock 
Scandinavian Air Ambulance AB (Babcock) har etablert et 
norsk selskap for å betjene kontrakten og har nødvendige 
norske sertifikater og godkjenninger, underlagt tilsyn av det 
norske Luftfartstilsynet. Babcock driver luftambulanse for 
svenske og finske myndigheter med til sammen syv 
ambulansefly og 14 ambulansehelikoptre».  
 
Det kan være litt misvisende å bruke «Babcock» som 
begrep, da dette er et stort internasjonalt firma med 
virksomhet i store deler av verden. Vi foreslår heller å bruke 
«SAA AB» som begrep. 
 

Rapporten er gjennomgått med 
hensyn til selskapsnavn. Det 
innledes med å bruke Babcock 
Scandinavian Air Ambulance 
AB(Babcock) videre benyttes 
«Babcock» med hensyn til 
leservennlighet.  

 

Innspill 
Nr. 

Innspill fra Helse Nord RHF Kommentar 



 

1 Tittel på rapporten bør justeres slik at evaluering av selve 
operatørbytte også fremkommer i rapportens navn. 

 

Det kan endres dersom ønskelig. 
Det er viktig at tittelen reflekterer 
at oppdraget er evaluering av 
anskaffelsesprosessen, ikke 
operatørbytte. 

 
2 Rapporten kunne med fordel oppsummert hva som 

har vært bra med forberedelser og gjennomføring av 
anskaffelsen samt påfølgende operatørbytte. 
 

Det er utarbeidet en oversikt over 
læringspunkter som legges inn i 
rapporten.  

3 Norsk Luftambulanse tapte saken vedr. 
virksomhetsoverdragelse, dette bør med i teksten, og gjør 
kanskje at noe noen vurderinger bør justeres. 

 

Søksmål og avgjørelse er tatt med i 
rapporten uten at det endrer 
vurderingene med hensyn til 
anskaffelsesprosessen 

 
4 Spørsmålet om virksomhetsoverdragelse er sentralt, og vår 

vurdering er at slik kontrakt og anskaffelse var innrettet, 
ville vi fått utfordringer med samtidig operatørbytte på alle 
baser samtidig. Læringspunkt til neste anskaffelse (om det 
ikke blir annen innretning på tjenesten) er at kontraktene 
bør legge opp til innfasing av ny operatør suksessivt.   

 

Dette er et sentralt læringspunkt 
som er tatt med i rapporten. 

5 Juridisk risiko med hensyn til virksomhetsoverdragelse bli 
muligens i for liten grad balansert opp mot risiko ved selve 
operatørbyttet. 

 

Risiko med hensyn til spørsmål om 
virksomhetsoverdragelsen er 
vurdert i henhold til oppdragets 
mandat. Viser og til kommentar til 
innspill nr.2 fra Helse Midt-Norge 

 
6 På den annen side: Dersom anskaffelsen tok forutsetning 

om virksomhetsoverdragelse, ville vi trolig ikke fått inn ny 
operatør. 

 

Utfordringene med å kreve eller 
ikke kreve virksomhets-
overdragelse er tatt med i 
rapporten 

7 Det kan vurderes om AD-møtets beslutning om max 1% 
prisdifferanse for å tillate to operatører var riktig 
avgjørelse, ref. risikoprofil. 

 

Dette er ikke vurdert i denne 
evalueringen med hensyn til det 
gitte mandatet. 

8 Evne og vilje til samarbeid hos de to kontraktørene kunne 
vært mer belyst, særlig med tanke på at den ene 
operatøren i liten grad la til rette for en mer smidig 
overgang. 
 

Evalueringsgruppen har evaluert 
anskaffelsesprosessen og 
problemer med tjenesten som kan 
knyttes til den. Samarbeid mellom 
kontraktørene er ikke sett på som 
en del av oppdraget/mandatet 
 
Viser og til kommentar på innspill 
nr.4 fra Helse Sør-Øst RHF og 
innspill nr. 5 fra Helse Midt-Norge 
RHF 

 


