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"Våra ekonomiska problem är lösta"
Norrlandsflyg, den operatör som driver ambulanshelikoptern i Västra Götaland konstaterar att man i
dag ekonomiskt har en bättre situation än när regionen föreslog att man tar över leasingavtalet.

Anders Annerfalk informationschef vid Norrlandsflyg konstaterar att företaget var i en
svår ekonomisk situation för drygt ett år sedan, att ändrade myndighetskrav både nationellt
och på EU - nivå var en orsak till detta och att man därför förhandlat med regionen om
ändringar av det anbud som regionen godkände förra året:

- Vi har på olika sätt fått ökade krav på oss av myndigheter som vi inte kunde förutse när vi
fick kontraktet med Västra Götalands - regionen. Det hävdar vi är en huvudorsak till våra
ekonomiska problem men idag har vi genom olika åtgärder bland annat att Västra Götalands
- regionen går in med 52 miljoner för leasing av den nya ombyggda helikoptern fått en bättre
ekonomisk situation. Dessutom hävdar vi att regionen på sikt sparar pengar eftersom vi inte
kommer att ta ut lika mycket i ersättning enligt entreprenadavtalet när regionen leasar
helikoptern.

Anders Annerfalk konstaterar att man också gjort omförhandlingar av sina kontrakt med
Sjöfartsverket för att få ned kostnaderna och att man idag har en prognos att företaget skall
ha ett överskott på cirka 10 miljoner under 2009:

- Det är inga lysande siffror men det är en betydande förbättring mot situationen under 2008.

Det avtal som Norrlandsflyg har med regionen gällde från början en entreprenad där bolaget
också leasade helikoptern men nu går regionen in och svarar för leasingen medan
Norrlandsflyg som tidigare sköter driften. Beslutet om att skjuta till 52 miljoner för leasingen
av ambulanshelikoptern fattades av regionfullmäktige i början av februari
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