
 

Styresak 099/22                            Møtedato: 26. oktober 2022                                                           1 

 
                   
 
              

Styresak 099-2022  
Investering i ambulanser 
 

 
Vedlegg (t): 

 

Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret vedtar investering i ambulanser i 2023 på inntil 11 mill. kr fra investeringsmidler til 

styrets disposisjon. 

 

Bakgrunn: 
Nordlandssykehuset har 28 ambulanser i operativ drift. Normal levetid for en ambulanse 
regnes å være 5 år, men kortere dersom bilen passerer 300.000 km kjørelengde. 
Opprettholdelse av ambulansebilparken forutsetter at det investeres i gjennomsnittlig 5-6 nye 
biler hvert år. Som følge av begrensning i investeringsmidler er det de siste 5 årene investert i 
gjennomsnittlig 4,8 nye biler årlig. Videre har forsinkelse i produksjonen av nye biler medført 
at 2 av de 6 bilene som har vært forutsatt anskaffet i 2022 sannsynligvis ikke blir levert før i 
2023.  
 
Ut fra alder og tilstand på bilparken bør minimum 5 biler skiftes ut i 2023. Det er varslet at det 
pga utfordringer i markedet kan forventes større forsinkelser i produksjon av nye 
ambulansebiler og økt leveringstid også til neste år. Brekkasje på ambulansebiler medfører 
risiko for redusert beredskap, i tillegg til betydelige vedlikeholdskostnader. For å sikre 
opprettholdelse av ambulansebiltjenesten bør derfor nye biler settes i snarlig bestilling for å 
sikre leveranse i 2023. 
 
I Økonomisk langtidsplan for 2023-2026 er det satt av 80 mill. kr i investeringsmidler til 
styrets disposisjon for 2023. Investeringsmidler til styrets disposisjon skal dekke behovet for 
investering og gjenanskaffelse av medisinteknisk utstyr, ambulansebiler, bygningsmessige 
investeringer utenom de store byggeprosjektene, oppfølging av ulike pålegg og 
egenkapitalinnskudd til KLP. Det er i tidligere styresaker om «Rullering av plan for drift og 
investering» redegjort for at nivået på investeringsmidler til styrets disposisjon er for lavt til å 
ivareta foretakets løpende behov for reanskaffelse av bygg og utstyr, og vanskeliggjør 
gjennomføring av planmessige reinvesteringer. Det er i hovedsak de mest kortsiktige og 
kritiske behovene når det gjelder risiko for brekkasje/driftsavbrudd som håndteres. 
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Direktøren vurderer investering i ambulanser som kritisk og nødvendig for ivaretakelse av 
foretakets prehospitale beredskap, og anbefaler at 11 mill. kr settes av for anskaffelse av 5 nye 
ambulanser i 2023. 
 
Fordeling av resterende del av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2023 fremlegges i 
senere styresak.  
 
 
 
 
 
 
 
  


