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Forslag til vedtak  
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå fremforhandlet 

leieavtale for nye lokaler til ambulansetjenesten i Farsund.   
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1 Bakgrunn for saken 
Vanse ambulansestasjon holder til i leide lokaler som ikke er egnet til dagens bruk, 
og som ikke kan tilpasses nåværende krav. Det er fremforhandlet en avtale om leie 
av nye lokaler. Kontraktens verdi inklusiv opsjoner overstiger administrerende 
direktørs fullmakter, og saken legges derfor frem for styret med anmodning om 
fullmakt til å inngå leieavtale.  

2 Saksopplysninger 
Vanse ambulansestasjon holder til i lokalene etter en gammel, nedlagt bensinstasjon. 
Nåværende leieavtale ble inngått i 2010, og utløper høsten 2023. Bygningen er i svært 
dårlig teknisk stand og er for liten til å romme dagens virksomhet etter gjeldende 
minimumskrav til fysisk arbeidsmiljø. Det har derfor vært søkt etter nye lokaler med 
en gunstig beliggenhet i Farsund-området 
 
Anskaffelsesprosess/konkurransevilkår: Innleie av lokaler i eksisterende bygg 
faller utenfor reglene om lov om offentlige anskaffelse og forskrift om offentlige 
anskaffelser jf. § 2-4 bokstav a.  
En arbeidsgruppe med deltakelse fra Prehospitale tjenester (PTSS), 
eiendomsseksjonen, verneombud og tillitsvalgt har utarbeidet funksjonsprogram, 
romprogram og konkurransegrunnlag som er tilpasset nye krav fra Arbeidstilsynet.  

Konkurransen ble utlyst i lokalpressen. Det kom inn fem tilbud, hvorav ett ble 
diskvalifisert. Tilbudene står ved lag til 30.03.2023.  
Tilbudene er evaluert av over nevnte arbeidsgruppe. Evalueringskriteriene var:  

- Leiekostnader og evt. andre kostnader eller justeringer som fremkommer etter 
utført befaring/forhandling tilknyttet leieobjektet.  

- Hvor hensiktsmessig lokaliseringen av stasjonen er, innenfor området angitt i 
konkurransegrunnlaget.  

- Fleksibilitet, gode arkitektoniske løsninger og brukervennlighet i og på utsiden 
av leieobjektet.  

- Oppgitt innflytningstidspunkt.  
- Energiklasse på tilbudt leieobjekt.  

Etter evalueringen av tilbudene på disse kriteriene vurderes tilbudet fra Vollan E.H. AS 
som et klart beste, både økonomisk, funksjonelt og samlet sett. Leieobjektet ligger på 
Vanse, innenfor ønsket område. 

Kontraktens verdi over 20 år (10 år + opsjon på ytterligere 10 år) er ca. 13,5 mill. 
kroner. Dagens leiekostnad er ca. 0,3 mill. kroner pr år, mens ny leiekostnad blir ca. 
0,7 mill. kroner i gjennomsnitt pr. år. I tillegg kommer FDV-kostnader (strøm, 
rengjøring, brøyting, ikt, møbler etc.). Byggets oppholdsdel skal klargjøres med 
miljøvennlig vannbåren varme med luft/vann varmepumpe.  
 
Plasseringen er gunstig i forhold responstider i det området ambulansestasjonen 
skal betjene. Leieinngåelsen har ikke negativ påvirkning på kommende 
ambulansestruktur-prosess.  

3 Administrerende direktørs vurderinger 
På bakgrunn av at nåværende lokaler til ambulansestasjonen i Farsund er langt fra 
å imøtekomme dagens krav ble det igangsatt en prosess for anskaffelse av nye 
lokaler. SSHF eier ikke andre eiendommer i det aktuelle området, og det vurderes 
som mer hensiktsmessig å leie enn å eie lokaler i dette området. 
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Administrerende direktør mener det har vært gjennomført en god og ryddig 
anskaffelsesprosess med god involvering.   
Det er fremforhandlet en avtale for et leieobjekt som skårer best på samtlige 
evalueringskriterier. Plasseringen er gunstig i forhold responstider i det området 
ambulansestasjonen skal betjene. Lokalene fremstår som funksjonelle og med god 
standard. De tilfredsstiller dagens krav til fysisk arbeidsmiljø, herunder smittevern 
og garderobeforhold for ansatte. Administrerende direktør inviterer styret til å 
vedta saken, og gi fullmakt til å inngå fremforhandlet leieavtale for lokaler til 
ambulansetjenesten i Farsund med Vollan E. H. AS.  
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