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- Psykiatrisenteret var
Tidligere sykehustopper innrømmer
at et psykiatrisenter på Øya var
urealistisk, og at det førte til et stort
forfall på Østmarka.
Tidligere sykehusdirektør på
St. Olavs, Roar Arntzen,
erkjenner at de burde innsett
at et nytt psykiatrisenter til
750 millioner på Øya var
urealistisk.
– I ettertid må vi kunne si at det
var urealistisk optimistisk å tro
på en psykiatrisenter på Øya –
selv om jeg mener det ville vært
den beste løsningen. Dette pro-
sjektet var aldri vedtatt i Stortin-
get, det var kun politikere som
lovte det i valgkamp, sier Arnt-

zen og legger til:
– Vi gjorde dermed også en

feil da vi ikke sørget for å vedli-
keholde byggene på Østmarka.
Vi burde ha hindret at forfallet
ble så stort.

? Hvor stor skyld har
politikerne og deres løfter?

– Du kan si vi var for dårlige
til å skille mellom det som var
valgkampsnakk og realisme.
Hadde vi løftet blikket til et na-
sjonalt nivå, burde vi skjønt at

det var helt urealistisk å bygge et
psykiatrisenter i tillegg til de 12
milliardene vi brukte på Øya.
Byråkratene i Helsedeparte-
mentet var også helt tydelige på
at dette ikke var realistisk, inn-
rømmer Arntzen, som i dag job-
ber som spesialrådgiver i Helse
Midt.

- Vanskelig å be om mer
Gunnar Bovim har sittet både
som direktør ved St. Olavs Hos-
pital og toppsjef i Helse Midt.
1. august tiltrer han somNTNU-
rektor.

? Hvorfor ble det ikke noe
til psykiatrien i det nye

universitetssykehuset?
– Realiteten er at det har aldri

vært bevilget penger til det. Ved-
taket som er gjort i Stortinget er
vedtak om et somatisk sykehus
på Øya. Så kom helsereformen
midt under byggingen, og man
gikk over fra kontantfinansie-
ring til lånefinansiering. Men
det er ingen på ledelsesnivå på
St. Olavs som har ment at uni-
versitetssykehuset er ferdig før
psykiatrien er på plass.

? Var det noe dere burde
gjort annerledes?

– Det var riktig å gjennomføre

prosjektet vi hadde fått lov å
bygge. Samtidig jobbet vi iher-
dig for å få til et psykiatrisenter.
Ingen helseministre har vært i
tvil om hva vi mener om denne
saken. Men når man får bygge
for 12 milliarder, så er det vans-
kelig å be om mer. Molde har i
dag den dårligste bygningsmas-
sen iHelseMidt.

? Det var jo også dobbeltrom
i din tid, hvorfor gjorde man

ikke noe med det?
– Jeg kan ikke huske at pro-
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– Det ville være som å sette Salman
Rushdie på sykkel i Bagdad.
PAUL HELLANDSVIK, tidligere HelseMidt-topp
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enutopi
blematiseringen omkring dob-
beltrom var oppe på den tida –
da handlet det om korridorpasi-
enter. Men jeg tar absolutt selv-
kritikk for at bygningsmassen
på Østmarka har fått fortsette å
forfalle.

? Styreleder i Helse Midt spør
hvorfor man prioriterte et

kunnskapssenter foran
psykiatribygg?
– Det er rett og slett fordi det

aldri ble vedtatt et psykiatrisen-
ter. Kunnskapssenteret er i ho-
vedsak et NTNU-bygg, hvor det
meste er finansiert av Kunn-
skapsdepartementet. Det var
mange som ville ha kloa i noen
av de12milliardene vi fikk bruke
på Øya. Blant annet ønsket man

å bruke deler til sykehusbygg i
Molde. Men Stortinget hadde
bevilget penger til ett formål:
somatisk sykehus påØya.Ogdet
var kun det pengene kunne bru-
kes til.

- Psykiatrisenter var uaktuelt
PaulHellandsvik var første adm.
dir Helse Midt. Også han er råd-
giver i dag.
– Avtalen av 9. september

1999 mellom Sør-Trøndelag fyl-
keskommune og staten, var en
avtale om nytt somatisk syke-
hus. Det sto at man hadde øns-
ker for et psykiatribygg, men
dette måtte man komme tilbake
til senere.Da jeg gikk på som di-
rektør sendte jeg en mann til
Oslo for å avklare dette spørs-

målet. Og svaret var helt tydelig,
det var uaktuelt å få bygge psy-
kiatrisenter også. Så ble saken
lagt i bero,mens vi kjempet for å
få finansiert fase 2 av sykehusut-
byggingen – heller ikke det var
en selvfølge, for å si det forsiktig.

? Men hvorfor har ideen om
psykiatrisenter levd videre

likevel?
– Det handlet om den vold-

somme oppmerksomheten i val-
get i 2005 da tre statsråder in
spe (Bjarne Håkon Hanssen,
Trond Giske og Øystein Djupe-
dal, red.anm.) gjorde psykiatri-
senter til en hovedsak og garan-
terte at det skulle komme. Da
fikk vi jo en ny optimisme. Men
det viste seg å være feil. Og etter

at vi hadde fått lov å bruke 12
milliarder på Øya, kunne vi ikke
gå rundt i Molde og Kristian-
sund og si: Neste bygg i køen er
nytt psykiatrisenter på Øya. Det
ville være som å sette Salman
Rushdie på sykkel i Bagdad.
Valborg Sund var direktør ved

St. Olavs før Roar Arntzen. Hun
sier at de var helt sikre på at det
skulle komme et psykiatrisen-
ter:
– Psykiatrien har aldri sittet

øverst ved bordet. Sykehuset av-
speiler samfunnet, slik det er.
Slik er det i samfunnet, og slik er
det innenfor sykehuset også.
Boforholdene på Østmarka er
rett og slett triste, fastslår hun.

Fram mot
valget vil
Adresse-avisen
gå nærmere
inn i den delen
av helseves-
enet som tar
seg av vår
psykiske helse.

Status
psykisk
helse

VALG 2013

Mari K. By Rise

Kjell A. Olsen (foto)

Lajla Ellingsen

Tlf. 951 98 664
kjell.olsen@
adresseavisen.no

Tlf. 951 98 717
lajla.ellingsen@
adresseavisen.no

Tlf. 951 98 779
mari.by.rise@
adresseavisen.no

Hardu
erfaringer
duvildele?

Tipsoss!Tipsoss!

Valgkamp vs. realisme: – Vi var for dårlige til å skille mellom
det som var valgkampsnakk og realisme. Hadde vi løftet blikket til et
nasjonalt nivå, burde vi skjønt at det var helt urealistisk å bygge et
psykiatrisenter i tillegg til de12 milliardene vi brukte på Øya,
sier tidligere St. Olavs-topp Roar Arntzen (t.v). I midten Paul Hellands-
vik og til høyre Gunnar Bovim.
Foto: JENS PETTER SØRAA, KJELL A. OLSEN og TROND OLA TILSETH

Økonomisk
straff for
vanstell
av dyr
Vanstell av dyr kan bli
straffet med gebyrer på
opptil17 200 kroner – eller
enda større beløp dersom
det er en virksomhet som
bryter lovregler om
dyrevelferd.

Mattilsynet
har nylig sendt
på høring et for-
slag til forskrift
om «overtredel-
sesgebyr etter
dyrevelferdslo-
ven». Høringen
gjennomføres
på vegne av

Landbruks- og
matdepartementet og Fiskeri-
og kystdepartementet. Fristen
for å avgi uttalelse er15. april.
Bakgrunnen er at

dyrevelferdsloven – vedtatt i
2009–gir hjemmel for å innføre
gebyr for brudd på loven eller på
én av de mange forskrifter som
regulerer dyrehold, transport av
dyr og avliving av dyr. Lovens
formål er å fremme god dyrevel-
ferd og respekt for dyr. Den om-
fatter pattedyr, fugler, amfibier,
fisk, tifotkreps, blekksprut og
honningbier.

Faste satser
Mattilsynet foreslår gebyr etter
faste satser for en lang rekke re-
gelbrudd knyttet til forskrifter
omdyrehold, transport av dyr og
avliving av dyr. Slike forskrifter
finnes blant annet for høns og
kalkun, svin, storfe og småfe,
hest, strutsefugl og pelsdyr.
Mattilsynet foreslår at satsene

fastsettes med utgangspunkt i
størrelsen på rettsgebyret (R) –
7 R for virksomheter og 4 R for
privatpersoner. Dette innebærer
henholdsvis 6 020 kroner og
3 440 kroner.1R er for tiden860
kroner.

Maksimum og minimum
For regelbrudd som ikke skal
omfattes av faste satser, foreslår
Mattilsynet maksimums- ogmi-
nimumsbeløp på henholdsvis
17 200 kroner og 3 440 kroner,
avhengig av hvor alvorlige over-
tredelsene anses å være. Disse
satsene gjelder for privatperso-
ner.
Virksomheter som bryter reg-

lene, skal ifølge forslaget kunne
straffes med overtredelsesgebyr
på inntil 5 prosent av omsetnin-
gen.

Forbud mot dobbeltstraff
Straff i formavgebyr vil være ak-
tuelt bare dersom regelbruddet
ikke anses så alvorlig at det
medfører politianmeldelse og
reaksjon fra påtalemyndighet og
rettsvesen. I høringsbrevet blir
det presisert at overtredelsesge-
byr ikke er straff i straffelovens
forstand.
Menneskerettslovens forbud

mot dobbeltstraff innebærer at
Mattilsynet må foreta et valg av
sanksjonsmiddel – enten an-
melde lovbruddet til påtalemyn-
digheten eller selv ilegge over-
tredelsesgebyr.NTB

Brudd på dyre-
velferden kan
bli dyrere


