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– Psykiatri bygges opp i Hedmark

GJØVIK: Fylkespolitikeren
Bjørn Overn (H) reagerer
kraftig på at det bygges
opp et privat psykiatritilbud i Hedmark.
TERJE NILSEN

terje.nilsen@oa.no

– Det er pussig at Helse Sør-Øst
glatt kan legge ned tilbudene i
Vestoppland og så bygge opp et

nytt tilbud i Hedmark som vi
tidligere har hatt, sier Overn.
Denne uka fortalte Oppland
Arbeiderblad at det skal bygges
opp et privat tilbud i langtidsbehandling innen psykisk helsevern ved Terningen Arena i
Elverum. Det skal bygges 20
plasser, og over 30 fagstillinger
er allerede besatt.
– Det virker som om det er
mye enklere å bygge opp slike

tilbud i Hedmark, påpeker
Overn.
Han legger ikke skjul på at
han tror hedmarkingene har
gode kontakter i Helse Sør-Øst,
og peker på blant andre tidligere helseminister Werner Christie.
– Jeg er prinsipielt for private
tilbud innen psykisk helsevern,
men det som nå bygges opp i Elverum burde vært i tillegg til

det eksisterende og ikke som
erstatning for. Det er åpenbart
veldig enkelt å legge ned velfungerende tilbud som på
Reinsvoll og så bygge opp igjen
i Hedmark. Jeg skjønner ikke at
det går an. Vi i Vestoppland blir
overkjørt. Det ser vi gang på
gang, tordner han.
Bjørn Overn varsler at han vil
ta opp denne saken i fylkestinget i desember.
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KRITISK: Høyre-politikeren
ARKIVBILDE
Bjørn Overn.

■ Vedgår at avtalebrudd var uheldig

– Beklager, Nammo

OSLO/RAUFOSS:
Statssekretær Øystein Bø (H) sier han
forstår kritikken mot
Forsvarsdepartementets kansellering av
Nammo-kontrakten.
MORTEN HØITOMT

morten.hoitomt@oa.no

– Beslutningen vår kom sent,
og vi beklager det. Vi skal granske våre rutiner for å se hva vi
kunne gjort annerledes og dermed unngå at det skjer igjen,
sier Bø til OA.
– Vi burde sett tidligere at det
skaper problemer for bedriften
når kontrakten allerede ligger
klar, fortsetter han.
– Så det du sier er at departementet gjorde en feil?
– Ikke en feil, men det var litt
uheldig at vi trakk oss ut på et
så sent tidspunkt.
– Staten er også en av Nammos eiere?
– Ja, absolutt. Vi skal fortsette
å jobbe tett sammen med bedriften, og fortsette å kjøpe deres produkter.

Svekket tillit
Som omtalt i OA i går, droppet
departementet ut av en
100-millionershandel. En handel partene hadde brukt nesten
ti år på å forberede. Bruddet
kom da signering av kontrakten
var det eneste som gjensto.
– De kastet kortene «fem på
tolv». Eller kanskje til og med fem
over tolv, konstaterte konsernsjef
Edgar Fossheim i Nammo.
Enda mer enn tapte inntekter

INNRØMMELSE: – Vi burde sett at kansellering skaper problemer for Nammo når kontrakten allerede ligger klar, sier statssekretær Øystein
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Bø i Forsvarsdepartementet. Her fra en pressekonferanse i fjor.
og trolige permitteringer, er
Fossheim opptatt av at Nammo
har fått svekket tillit til Forsvaret som kunde. Den politiske
ledelsen i Forsvarsdepartementet prøver imidlertid å forsikre
at de fortsatt er tilliten verdige.
– Vi støtter Nammo i alt de
gjør. Dette prosjektet falt bort,
og det har vi beklaget, sier Øystein Bø.
– Hvorfor kansellerte dere ordren på den nye granattypen?

– Det enkle svaret er at prosjektet ikke nådde opp da vi
gjennomgikk vår investeringsportefølje i vår, slik vi gjør regelmessig.
– Saldert vekk til fordel for
kampfly?
– Ja, flyene, samt andre prosjekter. Når 60 prosent av kostnaden med de nye flyene skal
finansieres innenfor det ordinære forsvarsbudsjettet, er det
trange rammer.

kommentar på NOFs nettsider.
Forbundet «ser med stor uro»
på det de mener er nok en svekkelse av både hæren og norsk
forsvarsindustri. De peker på at
Forsvarsdepartementet også
stoppet utviklingen av det
svensk-norske artillerisystemet
Archer for under et år tilbake.
– Regjeringens overraskende
beslutning om ikke å signere leveranseavtalen med Nammo
vil svekke Norges forsvarsevne,
svekke en industri som er av
største strategiske betydning,

og redusere industriens tillit til
Forsvaret. Den bekrefter også
hva vi har fryktet; at anskaffelsen av nye kampfly vil gå ut
over andre deler av forsvarsstrukturen, skriver forbundslederen blant annet.
Statssekretær Øystein Bø velger å forholde seg taus til kritikken fra NOF.
– Jeg har bare fått uttalelsene
referert, og kommer uansett
ikke til å kommentere dem. De
får stå for deres regning, sier Bø
til OA.

Raser mot regjeringen

OSLO/RAUFOSS: – Kuvendinger som den overfor
Nammo er helt uakseptable, fastslår leder Egil
André Aas i Norges Offisersforbund (NOF).

– Ikke bare vitner håndteringen
om dårlig politisk styring og
slett forvaltningsskikk. Den viser også at regjeringen ikke tar
inn over seg den strategiske betydningen av en nasjonal forsvars- og sikkerhetsindustri,
fortsetter Aas i en lang og krass

Intet plaster på såret
Nammo-sjefen påpekte i intervjuet i OA at selv om de selger
90 prosent av sine produkter til
andre land, er det norske forsvaret en referansekunde. Dermed frykter Nammo at kanselleringen kan få negative ringvirkninger internasjonalt.
– Vi ser som sagt at situasjonen skaper utfordringer for bedriften. Jeg har imidlertid tro
på at konsernsjefen håndterer

GRANATEN: Forsvaret vil ikke
ha denne likevel.

utfordringene, og vi skal fortsette å støtte dem i framtida, er
statssekretærens kommentar.
– Får Nammo økonomisk
kompensasjon etter samarbeidsbruddet?
– Vi bruker masse penger på
Nammo, og forsvarssektoren
betaler utviklingsprosjekter for
dem, men det kommer ingen
kompensasjon som følge av
denne bestemte saken.
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