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Vil ikke
delemed
Værnes
Ørland: Stasjonssjef Tom
Guttormsen mener at
Baseforsvarets avdelinger
skal plasseres der de i
fremtiden hører hjemme,
ved den nye kampflybasen i
Ørland.
Guttormsen har liten sans for
utspillet fra varaordføreren i
Stjørdal, Ole Hermod Sandvik
(H), som i torsdagens utgave av
Adresseavisen tok til orde for å
flytte avdelingen til Værnes gar-
nison.
Sandvik fremhevet blant an-

net at garnisonen på Værnes har
en betydelig ledig kapasitet og
fasiliteter som er egnet for un-
dervisning. I tillegg disponerer
garnisonen topp moderne
øvingsanlegg i Leksdalen og på
Frigård. Dette er øvingsanlegg
som Ørland har benyttet i sine
forberedelser til å sende soldater
og offiserer til Afghanistan.

- Stortinget har bestemt
– Jegbetrakter dette somet poli-
tisk utspill. Nord-Trøndelag Hø-
yre vil ha omkamp. Jeg ønsker
ikke å kommentere dette nær-
mere, men forholder meg til
Stortingets vedtak. Det er ikke
vedtatt å flytte Baseforsvarets
taktiske skole fra Rygge til Trøn-
delag. Derimot er det vedtatt at
avdelingen skal flyttes til Ør-
land.
Guttormsen fremholder at

Forsvarsdepartementet, gjen-
nom et iverksettingsbrev, har
fulgt opp Stortingets vedtak.
– Det eneste som gjenstår er å

bestemmenår dette skal skje.
Å spre Baseforsvaret på flere

steder bryter etter Guttormsens
meningmed grunnlaget for hele
omstillingen. Hensikten har
vært å konsentrere Luftforsva-
rets virksomhet.
– Dette fagmiljøet har vært

delt mellom Rygge og Ørland.
Det som skal legges ned på
Rygge skal flyttes til Ørland. Det
har Stortinget bestemt.
Guttormsen påpeker at det

både ut fra militærfaglige vur-
deringer og økonomiske hensyn
er fornuftig å samle de mindre
fagmiljøene innen Luftforsva-
ret. Han understreker dessuten
betydningen av at Baseforsvaret
skal kunne øve sammen med
andre avdelinger ved kampfly-
basen.
JAN ERIK ROEL 951 98 764
jan.erik.roel@adresseavisen.no

Lukt: Dette er badet mennene som er innlagt akutt på post 4 på Østmarka deler. Seksjonsleder Egil Sandø forteller om
lekkasjer, kloakklukt og mugg til Høyres leder, Erna Solberg og ener og toer på Høyres liste i Sør-Trøndelag, Frank Jenssen
(t.v.) og Linda H. Helleland (t.h.). Foto: VEGARD EGGEN
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«Dette er noeman
bare kan sette i gang»
Høyre-leder Erna Solberg er tydelig om
akuttbyggeplanene på Østmarka.
– Så lenge dette er
driftsøkonomisk lønnsomt,
bør det kunne ordnes internt i
sykehusforetaket, sier hun.
De lokale Høyre-toppene Linda
H. Helleland, Torhild Aarbergs-
botten og Frank Jenssen ønsker
å vise frem hva de sykeste psyki-
atriske pasientene tilbys.
– Maling har de. Fasaden er

fin, konstaterer Høyre-lederen
nøkternt, før hun blir tatt varmt
imot av sykehusdirektør Nils
Kvernmo, nestleder i styret
Hilde Grimstad, avdelingsleder
Pål Sandvik og divisjonsdirektør
Liv Sjøvold.
– Landets kommende stats-

minister,hvisker en i følget.
Solberg får se Kvernmos

plansjer som viser alle sentrene
ved St. Olavs: Byggefase én i
rosa, byggefase to i blått. Og til
slutt:Den ene grønne bobla som
ikke er fylt ut: Psykiatrisen-

ter???, står det.
– Vi er fantastisk privilegert i

Trondheimsomhar fått dette sy-
kehuset. Samtidig illustrerer det
en pinlig nedprioritering av psy-
kisk helsevern, sier Nils
Kvernmo, og understreker at
han ikke angriper det han kaller
et godt begrunnet sykehuspro-
sjekt iMøre ogRomsdal.

– Bør ordnes internt
– Men vi kunne ikke lenger sitte
og se at situasjonen er som den
er på Østmarka. Vi måtte lage et
prosjekt som er mye mindre en
et psykiatrisenter, slik at vi kan
gå utenom køen. Et prosjekt
som finansierer seg selv, fordi
det vi sparer påmer effektiv drift
er mer enn det vi får i ekstra ka-
pitalutgifter. Jeg har en fortid
som rådmann.Hadde jeg et slikt
prosjekt som rådmann, ville jeg
lagt det frem for politikerne og

fått et enstemmig vedtak, sier
Kvernmo. Avdelingsleder Pål
Sandvik følger oppmedet publi-
kumstilpasset budskap:
– Hadde Helse Midt vært en

privat investor, ville de gjort det.
Erna Solberg lurer på om

dette handler om egenkapital-
kravet i Helse-Norge som nå er
på femti prosent, og får bekref-
tende svar. Solberg sier at Høyre
ønsker dette redusert til 30 pro-
sent, og bekrefter overfor Adres-
seavisen at dette vil bli en del av
partiets program. Samtidig un-
derstreker hun at store bygge-
prosjekter uansett må vedtas av
departementet.
– Men dette er et prosjekt som

er av en slik størrelse at det
burde ordnes internt i et syke-
husforetak, sier hun – og får et
direktørsmil i retur:
– Jeg er enig med Erna Sol-

berg. Dette handler om en for-
nuftig tilpasning av driften mer
enn det er et større byggepro-
sjekt, sier Kvernmo.
Først får Høyre-lederen se av-

delingenhvor de yngste syke bor
over lang tid.

Vekkes med mild tone
«Vekk meg kl. 09.30 hver dag

med mild tone», står det på en
dør, og Solberg konstaterer at
den kunne datteren hennes
raskt ha kopiert. På avdelingen
bor16 personer.De deler tre bad.
Det er fullt på akuttposten,

også på dobbeltrommene som
ennå eksisterer, så Erna Solberg
får ikke sett selve rommene.
Men opposisjonslederen får in-
spisert toalettet og dusjen som
mennene på akuttposten deler
på. Seksjonsleder Egil Sandø
forteller om lekkasjer, kloak-
klukt ogmugg.
– Det må være rom for pro-

sjekter hvor man kan godtgjøre
driftsøkonomiske gevinster.
Store prosjekter må uansett
innom departementet, men
dette er noeman bare kan sette i
gang. Forutsetningen er at man
tar det innenfor egne budsjetter,
sier Erna Solberg.


