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Du har sikkert hørt det 
hundrevis av ganger. For 

det har kommet fra både 
ordførere, stortingspolitikere, 
styremedlemmer og helsebyrå-
krater. Det høres jo riktig så 
fornuftig ut. Nemlig at «det 
viktigste er hva sykehuset skal 
inneholde. Ikke hvor det 
ligger».  
Men man kan faktisk snu det 
hele på hodet og argumentere 
for at plassering er viktigst. Et 
sykehus er et sykehus. De skal 
inneholde en viss mengde 
utstyr og mennesker. De 
ansatte skal ha gode arbeidsfor-
hold og pasientene skal ha 
tilbud om den beste behandlin-
gen. Man bygger ikke nye 
moderne sykehus i Norge uten 
at alt dette er på plass. Vi tar det 
for gitt. Derfor er det slik at når 
debatten er i gang, så blir lokali-
sering det viktigste. Som hos 
oss. 
Så har du de som argumente-
rer for at det viktigste er at vi 
får et nytt sykehus. Ikke hvor 
det ligger. Men for å få et nytt 
sykehus, er man altså nødt til å 
bli enige om et sted. En 
passende tomt. Noe så enkelt. 
Men likevel så forbannet 
vanskelig. Som hos oss. 
Man kan mene hva man vil om 
at det klusser til prosessen. 
Men når helseminister Jonas 
Gahr Støre (Ap), riktig nok etter 
press fra sine egne i Buskerud-
leiren, denne uken blandet seg 
inn i lokaliseringsdebatten og 
pekte på området mellom 
Drammen og Kongsberg, så er 
det også et sunnhetstegn. Det 
er nok av prosesser som går i 
vasken fordi det politiske 
trykket blir for svakt eller at 
byråkratene nekter å lystre og 
har sine egne agendaer. Det 
kan jo faktisk hende at Gahr 
Støre nå utviser en politisk 
handlekraft som tidligere 

helseministre ikke har turt eller 
klart. 
Verken Sylvia Brustad (Ap) 
eller Bjarne Håkon Hanssen 
(Ap) gjorde noe mer enn å 

motvillig love, forsinke eller 
stoppe sykehusplaner i 
drammensregionen. I går kom 
også nyheten om at helsemi-
nisteren vil utvide låneram-
mene for sykehus og forlenge 
nedbetalingstiden. Dette vil 
bety større muligheter for 
bygging av sykehus i Buskerud. 
Høyre er imidlertid forban-
net. Og Bent Høie, som er en av 

Kristin Ørmen Johnsens 
allierte, varsler at en eventuell 
Høyre-regjering vil reversere 
hele prosessen dersom Vestre 
Viken blir tvunget til å velge 
Ytterkollen. Samtidig vet vi at 
hans partifelle fra Bærum i 
Akershus, Jan Tore Sanner, vil 
ha sykehuset så langt bort fra 
fylkesgrensen som mulig, men 
ikke for langt. Det samme vil 
Akershus Ap, noe Buskerud Ap 
og Støre har tatt konsekvensen 
av. Det betyr at Lier er ute av 
dansen. Av en eller annen 
grunn, og kall det gjerne 
hevngjerrighet, så mener 
Buskerud Ap at Drammen ikke 
har noe på dansegulvet å gjøre. 
Støre på sin side har fortsatt en 
åpen dør til elvebyen. Buske-
rud Høyre har ikke tonet flagg, 
men Akershus Høyre støtter 
trolig Drammen.
Det står nå mellom tre steder, 
med kun seks kilometers 
avstand. Kan det være så 
forbannet vanskelig da?

Hvis sykehustomter er viktigst

For å få et nytt 
sykehus, er man nødt til å 
bli enige om ett sted. Noe 
så enkelt. Men likevel så 
forbannet vanskelig. 

Innspill

Hege Breen Bakken  
Nyhetsredaktør 

Mye på spill 
for Drammen
Årsaken til de sterke reaksjonene fra Drammens 
ordfører Tore Opdal Hansen mot helseministerens 
beslutning om å flytte sykehuset et sted vest for 
regionhovedstaden, skyldes bare delvis et tap av 
sykehus, arbeidsplasser og kompetanse. Det er mye 
mer som står på spill. Drammen trenger flere innflyt-
tere med høyere utdanning. Den raskeste veien til å 
bygge fremtidens regionhovedstad er en sterk 
allianse mellom byens største kompetansearbeids-
plass, sykehuset, og høyskolen på Papirbredden. Det 
er helsehovedstaden som på mange måter er selve 
svaret på mange av Drammens fremtidige utfordrin-
ger. 

Et sykehus på Ytterkollen er geografisk sett noen 
hundre meter fra Drammens grense, men den 
mentale avstanden er mye større, for det er vanskelig 
å bygge en helsehovedstad i nabokommunen, 
uansett hvor godt naboskapet måtte være. I så måte 
var Lier et bedre alternativ, fordi Brakerøya eller 
Lierstranda er på mange måter en forlengelse av 
byen, noe Ytterkollen ikke er. Nå trøster derfor 
Høyre-ordførerne i Drammen og Lier med at bare de 
vinner valget, så blir Jonas Gahr Støre henvist til en 
backbencher-rolle på Tinget, og den borgerlige 
helseministeren kan så å si gjenopprette lov og 
orden.

Så enkelt er det ikke. Sentrale Ap- og Høyre-politi-
kerne på Tinget vil ikke ha et sykehus øst for Dram-
men. Det skyldes mektige lobbyister som vet at 
sykehustilbudet i Asker og Bærum er best tjent med 
at det nye sykehuset i Buskerud blir lagt i trygg 
avstand til det sykehustilbudet som allerede eksiste-
rer i Akershus. Derfor må enten Drammen kommune 
opp med et godt tomtealternativ, eller så blir det 
Eiker – uavhengig av hva helseministeren heter og 
hvilket parti han eller hun representerer. Så langt har 
ikke Drammen kunnet peke på et alternativ som får 
sykehusutbyggeren Vestre Viken til å juble. Det 
Drammen nå må gjøre, er å finne en tomt som både 
sykehuseier, utbyggere og befolkning kan akseptere. 
Hvis ikke, er trolig visjonen om helsehovedstaden 
tapt.

Hvis ikke, er 
trolig visjonen om 
helsehovedstaden 
tapt.

oDD mYklEBusT
Samfunnsredaktør
odd.myklebust@dt.no

● følG NYHETENE ViDERE På DT.No



Velkommen til kanefart!
Sommer som vinter kjører vi for deg og dine, ditt selskap. 
For barn og/eller voksne. Vi kan kjøre hos dere, eller 
dere kan komme til oss på Jutilen.

På vinteren tar kanefarten en drøy time, gjestene har fakler og 
hestene har dombjeller. Turen går på historisk grunn og viking-
historien hører dere underveis. Vi stopper i gapahuken og varmer 
oss ved bålet med en varm solbærtoddy i hånden.
Etter kanefarten kan dere komme inn i Eldstua å få kaffe og 
krydderkake med krem og bringebær, lyrikk og fortelling ved 
grua. Velkommen!

www.kanefart.no adresse: Vestsideveien 584, 3410 Sylling epost: 
erik@kanefart.no www.visitdrammensregionen.no

ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, 
EGERSUND, ELVERUM, FAUSKE, FINNSNES, FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, 
FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR, HARSTAD, HAUGESUND, HELL, 

HØNEFOSS, KARMØY (ÅKRA), KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND, 
KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, MJØNDALEN, MO I RANA, 
MOLDE, MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, 

SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN, SOGNDAL, STEINKJER, STORD, TROMSØ, 
TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, ÅLESUND

815 32 815 - www.biltema.no
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Sommerfest
lørdag 15.6!

Besøk ditt nærmeste 
varehus for gode tilbud og 

spennende aktiviteter!

JUBILEUMS-
PRIS

999,-
ord.pris: 1999

,-

Spar 1000,-

Loungesett, rotting
Sett med 1 bord, 1 sofa og 2 stoler 
med god sitteplass. Stålramme og 
UV-bestandig, gjennomfarget 
kunstrotting av høy kvalitet. 
4 puter inngår.  14-609

Hagesett
  Av stål/glass.
14-598  

BEGRENSET
JUBI LEUMSPARTI

799,-
Først til mølla.

..

Hammock
Puter og tak inngår. 
Mål: lengde 170 cm, 
bredde 110 cm, høyde 
150 cm. Maks. belastning, 
sitte stille: 220 kg, gynge: 
120 kg. 14-607

599,-

Bistrosett
Lettplassert bistrosett med 
1 bord og 2 stoler. Bordets 
høyde: 70 cm, Ø 55 cm. 
Bordplate av 5 mm herdet
glass. Maks. belastning: 
120 kg. 
14-579

299,-
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Drammens Tidende arbeider 
etter Vær Varsom-plakatens 

regler for god presseskikk. Den som mener 
seg rammet av urettmessig avisomtale, 
oppfordres til å ta kontakt med redaksjo-
nen. PFU er et klageorgan som behandler 
klager mot pressen i presseetiske spørs-
mål. 

Hjelp oss å bli korrekte. Drammens 
Tidende setter store krav til trover-
dighet. Feil og uklarheter blir rettet 
opp. Vi takker lesere som hjelper oss 
med å få fram korrekte opplysninger: 
Epost: redaksjonen@dt.no 

Over 18.000 har valgt å 
følge oss på Facebook. Lik 
oss du også, og få ferske 
lokale nyheter på feeden.

● NETT

Interessert i film, mote, in-
teriør eller reiser? Ta en titt 
på hva de lokale bloggerne 
skriver om på dt.no

● NETT

Hvis sykehustomter er viktigst

gRipER iNN: Helseminister Jonas Gahr Støre gir Vestre Viken beskjed om å konsentrere seg om å finne 
en sykehustomt mellom Drammen og Kongsberg.   foTo: NTB ScaNpix
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Frir til statsråden
NEdRE EikER: Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon 
ber samferdselsminister Marit Arnstad engasjere seg for 
å få på plass et billettsamarbeid mellom NSB og Brakar i 
den perioden Steinberg stasjon er midlertidig stengt. 
Togpassasjerene fraktes til Drammen stasjon med 
matebusser, og månedsbilletten gjelder bare på disse 
bussene, ikke på ordinære rutebusser. Det gir et for 
dårlig tilbud til pendlerne og andre som ønsker å reise 
kollektivt, mener aksjonsgruppen, og viser til billettsam-
arbeid tog/buss blant annet i Oslo og Akershus. 
Steinberg stasjon ble stengt i fjor høst, og skal etter 
planen gjenåpnes i desember 2014. 

Får endelig penger
NEdRE EikER: Som ledd i feiringen av stemmeretts-
jubileet blir det kulturkveld med likestillings- og 
integreringsperspektiv i Samfunnshuset i Mjøndalen 
4. september. Jubileumskomiteen, ledet av Turid 
Solberg Thomassen, søkte fylkeskommunen om 
tilskudd til arrangementet, og fikk ja. Inntil 46.000 
kroner kan komiteen fylle opp kassen med, og det kan 
trenges. Komitémedlemmene la nemlig ikke skjul på 
skuffelsen – og en smule vrede – over at Nedre Eiker 
ikke fikk en krone av de statlige tilskuddsmidlene til 
feiring av stemmerettsjubileet.  Kommunen bidrar 
imidlertid med penger til arrangementene.

koRTE avSTaNdER: Ytterkollen i Nedre Eiker og Sundland i Drammen er etter det Drammens Tidende erfarer de mest aktuelle 
sykehustomtene akkurat nå. Mellom de to stedene er det bare seks kilometer.  illuSTRaSjoN: jaN RaSmuSSEN

Mellom Ytterkollen 
og Sundland er det 
bare seks kilometer. 
Politisk er avstanden 
mellom de to tom-
tene enorm.

NYTT SYkEhuS
Silje SjurSen Skiphamn
silje.skiphamn@dt.no
916 09 220

Arbeiderpartiet vil bygge 
sykehus på Ytterkollen i 
Nedre Eiker. Høyre har 

ikke bestemt seg, men etter det 
Drammens Tidende erfarer, er 
det Sundland som er deres før-
stevalg. Travbanen nevnes 
som en plan B.

Helseminister Jonas Gahr 
Støre (Ap) har instruert Vestre 
Viken om at et felles sykehus 
for Drammen og Kongsberg 
skal ligge på aksen mellom de 
to byene. Ifølge parlamentarisk 
nestleder Martin Kolberg (Ap) 
er Drammen dermed uteluk-
ket.

Det har provosert mange, 
deriblant ordfører Tore Opdal 
Hansen (H) i Drammen. Han 
får nå støtte fra sine ordfører-
kolleger og partifeller i Asker 
og Bærum.

– Vi tror at jo lengre unna 
Drammen sykehuset bygges, jo 
oftere vil Asker og Bærums be-
folkning velge Oslo universi-
tetssykehus, sier Lene Conra-
di, ordfører i Asker.

Økonomisk tap
Det vil få økonomiske konse-
kvenser for Vestre Viken. Hel-
seforetaket må da betale for 

gjestepasientene og mister 
samtidig egne inntekter på dis-
se pasientene.

Conradi og bærumsordfører 
Lisbeth Hammer Krogh viser 
til at 45 prosent av befolknin-
gen i Vestre Viken bor i deres 
kommuner. Selv om Bærum 
sykehus skal bestå, vil innbyg-
gerne i Asker og Bærum måtte 
reise til det nye sykehuset for 
en del tjenester.

– Vi synes ikke det er riktig å 
gå inn på nøyaktig stedsvalg, 
men man må se hvor folk flest 
bor. Det er i området Dram-
men, påpeker Conradi.

● Dragkamp om sykehusplassering  ● Regjeringen peker på Eiker  ● Asker og Bærum frykter lang reisevei

Geografisk nært – politisk fjernt

Helseministeren vil låne 
bort mer penger. Det vil 
gjøre det enklere for 
Vestre Viken å få råd til 
nytt sykehus.

Silje SjurSen Skiphamn
silje.skiphamn@dt.no
916 09 220

oSlo: Når helseforetakene 
skal investere i utstyr eller 
bygninger, kan de låne 50 
prosent av staten. Helsemi-
nister Jonas Gahr Støre (Ap) 
utvider nå andelen til 70 
prosent. Nedbetalingstiden 
forlenges fra 20 til 25 år.

– Vil det legge forholde-
ne bedre til rette for et 
nytt sykehus i Buskerud?

– Det korte svaret på det er 
ja, sier Gahr Støre til Dram-
mens Tidende.

– Men det demper ikke 
kravet om at det må være or-
den i egen økonomi for å 
kunne gjøre slike store in-
vesteringer.

Vestre Viken har røde tall 
og må få overskudd på drif-
ten for å kunne investere. 
Støres forslag om å utvide 
rammene for investerings-
lån, vil likevel være et kjær-
komment bidrag.

Hvis et nytt sykehus kos-
ter ti milliarder kroner, må 
Vestre Viken nå ha fem mil-
liarder i egenandel. Med 70 
prosent låneandel, minker 
kravet om egenandel til tre 
milliarder.

– Etter Østfold er det Bus-
kerud som står for tur for 
nytt sykehus. Jeg vet at Ves-
tre Viken har et tøft løp for å 
få økonomien i balanse, 
men jeg har tiltro til at det 
skal gå. Vi skal i alle fall gi 
vår støtte, sier Støre.

vil gi større 
sykehuslån

HElSEmiNiSTER: Jonas 
Gahr Støre (Ap).  
 FoTo: NTB ScaNpix
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Får plass annet sted
SVELVIK: Etter at kommunestyret vedtok å legge ned 
Svelvik barnehage, vil barna få tilbud i en annen 
barnehage fra 1. september.

Kartlegging av ønsker om plassering er nå satt i gang 
fra kommunens side. Omplasseringene vil bli avklart 
innen fredag 21. juni, og vil bli orientert om til foreldrene 
påfølgende uke.

Kommunestyrets vedtak betyr at barnehagetilbudet i 
Svelvik fra 1. september vil bestå av tre kommunale 
barnehager: Berger, Ebbestad og Støa. I tillegg kommer 
en privat barnehage. Den heter Tømmerås, og er nå den 
eneste sentrumsnære barnehagen i Svelvik. 

FRYKTER LaNg REISEVEI: Ordførerne i Bærum Lisbeth Hammer 
Krogh (t.v.) og i Asker Lene Conradi.  FoTo: SILjE S. SKIpHamN

FaKSImILE: Drammens Tidende 12. juni 2013.

SIDE 10

Frykter
nye
ras

SIDE 24, DEL 2

Keita
skadet
igjen

Anders Øien og Thomas Kjekstad invite-
rer til konsert på Austad gård i kveld.
 SIDE 1, DEL 1

 � KULTUR

Lover � ott konsert
Fredrik Lio (18) var innblandet i døds-
ulykken søndag. Nå vil han senke farten.
 SIDE 4 OG 5

 � NYHETER

Fikk en vekker
Torunn Aarkvisla og Hokksund er klare 
for folkefest fra i morgen.
 SIDE 20 OG 21

 � NYHETER

Klare for fest

Helseminister Jonas Gahr Støre har bestemt seg. Alt tyder på at han vil ha nytt sykehus på Ytterkollen utenfor 
Mjøndalen. Og etter årelang kamp mot statlige myndigheter kan gigantplanene for Buskerud Park i Krokstadelva 
endelig realiseres. Ordfører Bent Inge Bye hadde all grunn til å sprette champagnen i går.  SIDE  6, 7 OG 8

� Ja til sykehus på Ytterkollen         �  Ja til Buskerud Park i Krokstadelva

                                       Byes
                                      jubeldag

FOTO: SVEN-ERIK RØED 

�  UKE 24 �  NR. 131 �  LØSSALG KR. 20,00 Onsdag 12. juni 2013   �  TIPS: 03232  �  FLERE NYHETER PÅ DT.NO

I LOKALMILJØETS TJENESTE SIDEN 1832

● Dragkamp om sykehusplassering  ● Regjeringen peker på Eiker  ● Asker og Bærum frykter lang reisevei

Geografisk nært – politisk fjernt
– Hvor langt ut av Dram-

men og over i Eiker er aksep-
tabel avstand for dere?

– Det er vanskelig å si, men 
man skal ikke bagatellisere at 
reisevei har betydning for folk, 
svarer Conradi.

Krig på fylkesgrensa
Stortingsrepresentant Are Hel-
seth (Ap) fra Bærum mener av-
standen til Ytterkollen er over-
kommelig.

– Avstanden vil bli litt lengre, 
men med flotte parkeringsfor-
hold tror jeg ikke den reelle rei-
setiden vil øke, sier han.

Både Vestre Viken og buske-
rudbenken på Stortinget er 
smertelig klar over at Asker og 
Bærum har mange sterke tals-
personer. Der mener mange at 
Lier er uaktuell som vertskom-
mune for nytt sykehus fordi 

det blir for nært Bærum syke-
hus. De frykter det vil føre til 
en sammenslåing av både Bæ-
rum, Drammen og Kongsberg.

– Det er et katastrofescena-
rio. Da ville det blitt krig på fyl-
kesgrensa, tror stortingsrepre-
sentant Lise Christoffersen 
(Ap).

Både hun og Helseth er for-
nøyd med at Vestre Viken har 
lagt bort det som et alternativ.

– Akershus Ap har ikke ster-
ke meninger om lokalisering, 
men er opptatt av at reiseveien 
skal være grei for så mange 
som mulig, sier Helseth.

Jo lengre unna 
Drammen 
sykehuset byg-

ges, jo oftere vil Asker 
og Bærums befolkning 
velge Oslo.
Lene Conradi (H),
ordfører i asker

!
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meninger
Velkommen til 
regionens største 
møteplass for 
samfunnsdebatt

BLI MED I DEBATTEN
● Send innlegg til meninger@dt.no
● Lengde: 2000 tegn for innlegg. 4000 tegn for hovedinnlegg. 
2500 for baksideinnlegg.
● Innlegg underskrevet med fullt navn blir prioritert, og er nød-
vendig for å få publisert kritikk mot navngitte personer. Navn og 
adresse må følge alle innlegg, også når navnet ikke skal i avisen.
● Innlegg blir redigert etter god presseskikk, og kan bli kuttet 
hvis de er for lange.

SAMFUNNS-
REDAKTØR

Odd Myklebust
odd.myklebust@dt.no

Helseminister Jonas Gahr 
Støre stopper i brev til 

Helse Sør Øst RHF det pågå-
ende utredningsarbeidet for 
nytt sykehus i Drammen med 
områdefunksjoner for Vestre 
Vikens 26 kommuner. Tolker 
man brevet bokstavelig vil 
prosessen nullstilles og 
utredningsarbeidet må starte 
på nytt. Jeg er oppgitt over 
Arbeiderpartiet i sykehussa-
ken. Det er nå et stort behov for 
oppklaringsmøte med statsrå-
den. Berørte kommuner hadde 
møte med forrige helseminister 
da forrige utredning ble 
stoppet. Det er nå behov for et 
nytt oppklaringsmøte med den 
nye helseministeren. Lokalise-
ring har til nå vært ryddig og 
klart for alle: «i eller nær 
Drammen». Nå endres dette 
plutselig til «aksen Drammen–
Kongsberg». Det er uklart hva 
det betyr og hvorfor andre gode 
alternativer ikke skal utredes.

Det er overraskende at 
Helseministeren pålegger 
Helse Sør Øst å bryte Helsedi-
rektoratets egen «utrednings-
instruks» for sykehus etter at 
alle kommunene har uttalt seg 
og bare få dager før styret i 
VVHF skal behandle saken i 
styremøte. Skal saken sendes 
ut på ny høring til kommu-
nene? Hvis ja innebærer det at 
prosessen utsettes med 6–12 
md. Hvis kommunene ikke får 
uttale seg, er vi grundig lurt og 
bryter også med god forvalt-
ningsskikk. Arbeiderpartiet 
sender sykehussaken på ny 
ørkenvandring og risikoen for 
at vi mister vår plass i køen og 
byggestart i 2016 er nå overhen-
gende. 

Støre gjentar samme feil som 
tidligere helseminister Strøm-

Erichsen som påla Helse Sør 
Øst utredning av ett alternativ 
og dermed brøt sin egen 
veileder for bygging av syke-
hus. Arbeiderpartiet har null 
troverdighet i håndtering av 
sykehussaken. De kortslutter 
beslutningsprosessen nok en 
gang. Jeg har ikke sett et bedre 
eksempel på at man ikke evner 
å lære av sine politiske feil.

Utviklingsplanen forutsetter 
andre mulige lokaliseringer. Nå 
skal lokalisering avgrenser til 
«aksen Drammen–Kongsberg» 
mens utviklingsplanen har 
forutsatt lokalisering «i eller 
nær Drammen». Utviklingspla-
nen for Vestre Viken forutsetter 
at flere pasienter fra vår region 
skal behandles på egne 
sykehus. Befolkningstyngde-
punktet er Drammen og 
østover. Pålagt lokalisering vil 
med stor sannsynlighet 
redusere antall pasienter som 

vil velge å reise unødvendig 
langt til et nytt sykehus. 
Dermed reduseres inntektene 

til Vestre Viken og øker faren 
for at det ikke vil være økonomi 
til å bygge et nytt sykehus med 
høy kvalitet for befolkningen. 

Videreføres utredningsarbei-
det med den nye begrensnin-
gen kan utredningen stoppes 
når som helst med samme 
begrunnelse som sist: utred-

ningsarbeidet bryter med 
kravene i veilederen. Brevet 
skaper ikke avklaring, men 
usikkerhet.

Politisk overstyring av faglig 
utredningsarbeid er uheldig og 
innebærer høy risiko for nye 
utsettelser. Buskerud Ap har 
gått inn for Ytterkollen før alle 
utredninger ble igangsatt og før 
noen analyser foreligger. Ingen 
vet i dag om det kan bygges 
sykehus på Ytterkollen. 
Lokalpartier må selvsagt få 
mene hva de vil. Problemet er 
at helseministeren overstyrer 
faglige vurderinger. Martin 
Kolberg har påtatt seg et stort 
ansvar i denne saken ved å 
peke på Ytterkollen. Et ansvar 
han tidligere har vist at han 
ikke kan bære. Hos meg har 
han null tillit i håndtering av 
sykehussaken. Han har feilet 
før og feiler igjen. Til nå har det 

vært bred politisk enighet 
lokalt om at det viktigste har 
vært å få bygget nytt sykehus–
ikke hvor det skal ligge. Nå 
bryter helseministeren med 
den lokale politiske enigheten 
blant de 26 kommunene som 
vil bruke sykehuset. Det åpner 
for at lokalisering av sykehuset 
blir valgkampsak. Det er ingen 
tjent med. Dessverre blir det 
resultatet når helseministeren 
endrer forutsetningene for 
lokal enighet midt i utred-
ningsarbeidet. Ap har med sitt 
sykehusutspill greid å lansere 
den beste grunnen til å gi dem 
fri etter valget den 9. septem-
ber. Det til stor frustrasjon for 
26 kommuner og nær 500.000 
mennesker. Nær 50 prosent av 
all sykehusaktivitet i Vestre 
Viken i dag skjer i Drammen i 
bygninger som skulle vært 
fornyet for lenge siden. Dette 
finner vi oss ikke i.

SToR FARE FoR NyE UTSETTELSER I SyKEhUSSAKEN

Støre skaper usikkerhet

Ap har greid å 
lansere den beste grun-
nen til å gi dem fri etter 
valget 9. september.

poLITISK oVERSTyRING: Nå bryter helseminister Jonas Gahr Støre med den politiske enigheten blant 26 kommuner i Vestre Viken, skriver 
Drammens ordfører Tore Opdal Hansen.

Kronikk
Tore Opdal Hansen
Ordfører i drammen 
(Høyre)
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For dårlig 
skiltet
Sommeren 
står for 
døren og 
forhåpent-
ligvis 
kommer 
mange 
turister til 
Drammen. Skulle de trenge å 
besøke den nye Legevakta, 
kan de få et problem.
Det er skiltet godt fram til 
rundkjøringen, men her har 
man flere valg og mange vil 
kjøre feil om det ikke skiltes 
bedre her.
Blir det gjort noe for å skilte 
bedre? spør Jan Arne 
Dammen.

Stor ros til 
personalet

Jeg vil rose personalet som 
jobber på Lier psykiatriske. 
Disse gjør en fantastisk jobb.
Men alle de grufulle bygnin-
gene som er rundt der kan 
ikke være noen oppmunt-
ring for dem som er pasien-
ter der.
Jeg var og besøkte noen der 
en dag. Det var tragisk å se 
disse bygningene. Så ut som 
det nylig hadde vært krig 
der.
De som jobber i stat og 
kommune burde ta seg en 
tur og se hvordan det ser ut 
der. Penger til riving finnes 
sikkert i «velstands-Norge» 
bare de blir bevilget.
Jeg synes det er på tide å 
bruke mer penger på helse 
og ikke sende så mye til 
andre land, skriver en dame 
fra Nedre Eiker til Min linje. 

● MIN lINjE
Send inn på e-post: 
min_linje@dt.no
SMS: Kodeord MIN LINJE til 03232 
eller tlf. 32 20 40 00.

Anne Grete Spæren Rørvik
MetodiStpreSt i draMMen

Ensomhet er blitt behandlet i 
avisen på en nydelig måte. 

Det er mange årsaker til at 
mennesker er ensomme. Det er 
også mange muligheter for å 
komme ut av ensomheten. Jeg 
vil peke på de mange ulike 
menighetene i vår by, både i vår 
folkekirke, våre frikirker og 
menigheter fra våre innvan-
drerreligioner. 

Vi er mange menigheter som 
ønsker å hjelpe folk med deres 
ensomhet. En trenger ikke 
tenke om seg selv som svært 
troende. Tanker om tro og tvil 
er så viktig at en kan bruke et 
helt liv på å reflektere over hva 
en tror på. De færreste er 
skråsikre på om Gud finnes, 
men mange trenger å møte 
Guds kjærlighet gjennom 
andre mennesker. Dette kan 
skje i en menighet.

● lIvEt

Ensom i 
Drammen Per Otto Borgen

draMMen

Arbeiderpartiets trauste 
proletar og ferske helse-

minister Jonas Gahr Støre er i 
egne øyne trolig den største 
helsepolitiker Norge har sett. 
Dette beviste han nylig ved å 
avfeie all kritikk fra så vel 
pasienter som leger og annet 
helsepersonell over at vårt 
sykehusvesen er blitt angrepet 
av en alvorlig sykdom som 
krever omgående behandling.

«Det er nå en tillitskrise i 
helsevesenet mellom helse-
personell på den ene siden og 
politikere og byråkrater på den 
andre», uttalte legestandens 
talsmann, overlege Torgeir 
Bruun Wyller, men i sin 
ufattelige maktarroganse 
synes Støre å mene at det 
meste allerede er helt bra. Om 
super-Jonas får ytterligere fire 
år på seg til noen små kosme-
tiske forbedringer vil Helse-

Norge bli helt perfekt. Ifølge 
Støre.

Etter at det for lengst med 
konsensus er vedtatt at 
stedsvalget for plassering av 
nytt sykehus først skal 
avgjøres i oktober/november, 
etter stortingsvalget, fyrte 
helseministeren forleden av 
en aldri så liten kinaputt i vår 
lokale sykehusdebatt. Når 
Støre nå åpenbart har «ved-
tatt» å bygge sykehuset på 
Ytterkollen får han kanskje 
hylekoret i egne rekker til å 
stilne i valgkampen, men han 
oppnår heller ikke noe ut over 
dette. 

En kinaputt har den egen-
skap at den avgir et skarpt 
smell når den blir avfyrt, men 
deretter skjer det ikke noe 
mer. Løpet er kjørt for Arbei-
derpartiet. Spaden for et nytt 
sykehus blir ikke stukket i 
jorden i morgen, Støres makt 
går ut på dato i september og 

først i oktober/november skal 
stedsvalget foretas. Lederen 
av Stortingets helsekomité 
Bent Høie (Høyre) har allerede 
lovet at Støres pålegg om 
stedsvalg vil bli omgjort 
snarest mulig etter at regjerin-
gen Solberg har tiltrådt, slik at 
hans «pålegg» blir en nullitet 
uten den ringeste betydning 
når kompetente mennesker på 
fritt grunnlag skal foreta det 
endelige stedsvalget. 

Buskerud Ap og den eneste 
røde ordfører i mils omkrets 
synes å ha gledet seg for tidlig. 
Til gjengjeld får de glede seg 
med oss andre over en ny 
regjering som bretter opp 
ermene for å rette opp 
skadene etter at de rødgrøn-
nes herjinger gjennom åtte år 
har kjørt Helse-Norge helt i 
grøfta.

 

● Nytt SykEhuS

Helseminister Jonas Gahr Støres kinaputt

Løpet er kjørt for Arbeiderpartiet. Spaden for nytt sykehus blir ikke 
stukket i jorden i morgen. Støres makt går ut på dato i september.

Vegard Eliassen Stillerud
leder draMMen ap

Med jevne mellomrom 
forsøker høyresiden i 

norsk politikk å sette spørs-
målstegn ved det gode 
samarbeidet mellom arbeider-
bevegelsens to forgreninger: 
Arbeiderpartiet og LO. Et 
samarbeid som baserer seg på 
noe så grunnleggende som et 
felles verdigrunnlag og felles 
ideer om hvordan arbeidslivet 
bør organiseres.

I løpet av de siste 8 årene har 
vi fått til mye. Først og fremst i 
form av at det har tilkommet 
340 000 nye arbeidsplasser i 
Norge, men også i form av at 
det å være i arbeid I Norge 
oppleves som bedre- og 
tryggere enn noen gang før. Vi 
har styrket fagbevegelsens 
posisjon i trepartssamarbei-
det, som igjen er en karakte-
ristisk side ved den norske 
modellen. Ofte mot Høyres- 

og Frps stemmer. Mens 
Arbeiderpartiet og den 
rødgrønne regjeringen har 
stått opp mot sosial dumping, 
har Høyre og Frp stemt mot. 
De har stemt mot (1) utvidet 
avtaleplikt med de tillitsvalg-
te, (2) dokumentasjonsplikt 
for innleier, (3) på-se-plikt for 
oppdragsgiver som sikrer at 
alle på arbeidsplassen har 
lønna de har krav på og (4) 
innsynsrett for tillitsvalgte. 
Dette er viktig tiltak ment å 
skulle sikre at arbeidsfolk 
faktisk får de rettighetene de 
har krav på.

Videre har vi reversert 
Høyres angrep på arbeidslivet 
fra 2005, hvor overtidstaket 
ble økt fra 200- til 400 timer i 
året og hvor det ble vedtatt at 
arbeidsgiver kunne pålegge 
opptil 13 timers overtid på en 
og samme dag. Den faktiske 
stemmegivningen i Stortinget 
gjennom de siste årene viser 
altså i klartekst at mens 

Arbeiderpartiet er opptatt av å 
lytte til fagbevegelsen, og å stå 
opp for vanlige arbeidsfolks 
interesser, er det først og 
fremst Rimi-Hagen og John 
Fredriksen som er høyresi-
dens prioriterte lekekamera-
ter. Arbeiderpartiet er garan-
tisten for et fortsatt anstendig 
arbeidsliv, for enda flere og 
enda tryggere arbeidsplasser 
og for at det vil bli iverksatt et 
krafttak mot ufrivillig deltid 
og for retten til heltid! Ikke 
minst vil dette være viktig 
med tanke på dagens bolig-
marked hvor mange unge i 
etableringsfasen nå sliter med 
å få innpass.

Avslutningsvis vil jeg 
gratulere Fellesforbundet med 
25-årsdagen. Jeg ser fram til et 
fortsatt godt faglig-politisk 
samarbeid som også i framtida 
skal sikre enda flere arbeids-
plasser og enda bedre arbeids-
vilkår! Sammen skal vi ta 
Norge videre!

● PolItIkk

Høyre mot arbeidsfolk

Magnus
lier

Før helgen skrev jeg om mine 
vanskeligheter med å få 

kjøpt helt vanlig blomkål til 
søndagsmiddagen. En blom-
kåldyrker svarte at det måtte 
jeg bare finne meg i, det var 
ikke de rødgrønnes skyld. 

Tja, jeg tok med meg hele 
familien og kjørte til Nordby 
kjøpesenter på Svinesund; der 
bugnet det over av alle slags 
fristende grønnsaker, inkludert 
blomkål. Og ikke bare grønnsa-
ker, det var et fantastisk utvalg 
av kjøtt, kylling, hermetikk og 
pålegg – til helt andre priser 
enn det vi må slite med her i 
Norge. Så blomkåldyrkeren i 
Lier tar nok feil, en blå regjering 
til høsten som ikke er i lomma 
på Lundteigen og co., vil åpne 
for konkurranse som gir bedre 
utvalg og lavere priser. 

● bloMkål

Problemet 
er løst

Drammen politistasjon arrangerte 
lørdag en kjempefin familiedag i 

Drammen Park! Jeg driver et avlast-
ningstilbud for barn med og uten 
diagnoser og funksjonsnedsettelse i 
Øvre Eiker. Vi har 40 barn og ungdom 
som i helger og ferier får være med på 
aktiviteter i skog og mark, til lands og til 
vanns, på lokale kulturtiltak og TV-
show, for å nevne noe. Noen av våre 
ungdommer er ikke så raske til beins 

som funksjonsfriske og rekker ikke 
alltid å stå først i køen, men vi ble tatt så 
godt vare på av Drammenspolitiet! Vi 
fikk kjempegod service. Det er så fint 
også fordi noen av våre ungdommer 
ikke har mannlige rollemodeller i sitt liv 
hjemme eller på skole – her ble de tatt 
godt imot og følte seg trygge. 

Våre barn og ungdommer kommer fra 
Drammen og de øvrige kommunene fra 

Kongsberg til Oslo og vi blir tatt godt 
imot overalt vi kommer. Vi som arbei-
der med disse barna blir veldig glade for 
å treffe gode støttespillere på de 
arenaene vi kommer. 

Vårt arbeidsfelt er krevende i den 
betydning at vi er i barnas foreldres sted 
kontinuerlig i flere døgn og klapper, 
heier og oppmuntrer dem fram. Det er 
rørende at personer i andre profesjoner 

vi treffer på vår vei og som vi ikke 
kjenner dem, legger så til de grader 
godviljen til – det er gull verd for oss! En 
stor takk!

FIRoza vEGo, 
daglig leder, 
Vego Gård, Krekling.

 

● FaMIlIEdaG I PaRkEN

En stor takk til politiet
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Helseminister Jonas Gahr 
Støre har gjort lokalisering 

av nytt områdesykehus til 
valgkampsak for Ap i Buske-
rud. Med dette griper han inn i 
en pågående prosess og bryter 
sin egen veileder for utred-
ningsarbeid. En faglig konsept-
valgutredning (KVU) med flere 
gode alternativer er i gang, med 
planlagt endelig vedtak i løpet 
av 2013 -2014 om bygging av 
nytt områdesykehus. Statsrå-
dens inngripen nå, sikkert etter 
«råd» fra Kolberg og Buskerud 
Ap, sporer helt av en faglig 
prosess der best mulige 
løsninger for pasienter, ansatte, 
fagmiljø, miljøvennlig byutvik-
ling og transport skulle avgjøre.

«Byspredning» til Ytterkollen 
er stikk i strid med nasjonale 
miljøpolitiske føringer et 
nesten samlet storting står bak. 
Venstre vil ha et lett tilgjenge-
lig, miljøvennlig sykehus i byen 
med gode transportløsninger 
og i samspill med det voksende 
helsefaglige miljøet ved 
høyskolen. Samtidig vil vi 
bevare et fullverdig lokalsyke-
hus på Kongsberg. 

To sitater: «Hvis vi sørger for 
at boliger, handel og arbeids-
plasser legges nær jernbanesta-
sjoner og andre trafikknute-
punkter, vil behovet for biltran-
sport bli mindre. Slik kan vi få 
reduserte bilkøer, mindre 
luftforurensning og lavere 
utslipp av klimagasser.»

«Transportveksten omkring 
byene må løses med kollektiv-
transport, sykkel og gange”. 

Sitatene over er fra miljøvern-
ministrene Solheim og Solhjell, 
Nasjonal Transportplan og det 
siste fra «Buskerudbyen 2013 
-2023». Regjeringen og et 
nesten samlet storting ønsker 

en byutvikling for mindre 
bilkøer, forurensing og støy. 
Dette må veie tungt når et 
område-sykehus for Vestre 
Viken med 3000–4000 ansatte 
skal plasseres. Hvor må 
sykehuset ligge for at flest 
mulig ansatte, dagpasienter og 
besøkende skal velge tog, 
sykkel, gange eller buss? Hvor 
må sykehuset ligge for å kunne 
rekruttere spesialister fra en 
stor region men gode pendler-
muligheter med tog som det 
mest attraktive og miljøvenn-
lige? Dette handler ikke om 
kamp mellom kommuner, men 
om at et sykehus skal fungere 
godt for pasienter og ansatte.

Sykehus på Ytterkollen vil 
øke biltrafikken og køene. Det 
vil være helt på tvers av statens 
egne retningslinjer for lokalise-
ring av store arbeidsplasser. 
Vedtaket vil dessuten medføre 
at et stort areal med dyrket 

mark bygges ned. Enda et 
prinsippbrudd, nemlig med 
jordvernloven. Helt unødven-
dig og dårlig politisk håndverk 
når andre tomtealternativer 
foreligger. 

Det synes ut fra dette å være 
to ansvarlige muligheter: 
Sundland/ Gulskogen eller 
Brakerøya/Lierstranda. 
Sundland/ Gulskogen har over 
1000 da som trenger byutvik-
ling og fortetting. Bare på 
Sundland er over 300 da. 
regulert for næring og bolig. 
Avgrensningen mot Jernbane-
verket er avklart i regulerings-
plan. Planlagt vei Øvre Sund 
bru – E134 vil gi direkte 
påkjøring til E134 og ingen 
mertrafikk gjennom boligom-
råder på grunn av et sykehus. 
Bydelen har plass til flere tusen 
nye arbeidsplasser og mange 
hundre boliger i tillegg til 

sykehuset. Lokaltog og flytog 
kan enkelt forlenges fra 
Drammen stasjon til Gulsko-
gen/ Sundland og sikre rekrut-
tering av fagfolk i Asker og 
Bærum. Nærhet til Papirbred-
den gjør at vi kanskje har både 
universitet, universitetssyke-
hus og medisinutdannelse i 
Drammen om 20 år. Sundland / 
Gulskogen er i dag det sikreste, 
minst risikofylte og mest 
miljøvennlige alternativet. 
Brakerøya / Lierstranda har 
enda bedre togforbindelse enn 
Sundland pga. Vestfoldbanen. 
Utfordringen her vil være om 
det er mulig å klargjøre 
arealene raskt nok uten at det i 
for stor grad rammer arbeids-
plasser i området. Grunnfor-
holdene er også mer utfordren-
de her enn på Sundland. For 
Byutviklingen i Drammensre-
gionen vil derfor sykehus på 
Sundland / Gulskogen og 

utvikling av den bydelen nå, 
for deretter å stase på «Fjord-
byen» være et glimrende grep!

Mange tusen mennesker skal 
til og fra et nytt sykehus hver 
dag. For oss som ønsker en 
levende og aktiv by med god 
luft, lite støy, nærhet mellom 
bolig og arbeidsplasser og toget 
for miljøvennlig transport, må 
nytt områdesykehus ligge i 
byen ved en stasjon. Da er 
Ytterkollen helt «på jordet» i 
by- og miljøpolitikken. Et nytt, 
moderne og avansert område-
sykehus for helse Vestre Viken i 
Drammen kombinert med 
lokalsykehus i Kongsberg og på 
Hønefoss er den beste løsnin-
gen for befolkningen i Buske-
rud og for hele Vestre Viken. 

Nytt oMRådEsykEhus I BuskERud

I byen, ikke helt på jordet

IkkE yttERkollEN: For oss som ønsker levende og aktive byer må nytt områdesykehus ligge i byen ved en stasjon, ikke på et jorde på 
Ytterkollen, skriver Venstres Rebekka Borsch. På bildet er Nedre Eikers Ap-ordfører Bent Inge Bye i det han feirer sykehus «på jordet».

Kronikk
Rebekka Borsch
stortingskandidat   
Buskerud Venstre 

Sist Høyre satt i regjering lovet de full 
barnehagedekning. Det klarte de 

ikke. I 2005 lovet Arbeiderpartiet full 
barnehagedekning, og gjennomførte 
det. Vi klarte det fordi vi prioriterte 
barnehagebygging. I dag ser vi resulta-
tene. Det har blitt bygget 27 nye barne-
hageplasser hver dag de siste åtte årene. 
I 2012 var det over 59 000 flere barn i 
barnehagen enn i 2005. I løpet av mine 
år på Stortinget, har jeg fått to flotte 

gutter. Eldstemann har allerede rukket 
å gå to år i barnehagen. Det er fantastisk 
å være vitne til at han lærer gjennom 
lek, utvikler språk og ferdigheter 
sammen med andre barn fra ulike 
familier i nabolaget. Slik blir barneha-
gen det første steget i å gi alle barn like 
muligheter. Til høsten skal minstemann 
også begynne i barnehagen. I likhet 
med de fleste andre småbarnsforeldre, 
gjør barnehageplassene det mulig for 

både kona mi og jeg til kan jobbe full tid. 
Dette er også viktig for Norge. Blant 
yrkesaktive nordmenn er 73 prosent av 
kvinner i arbeid. Det er bare kvinner på 
Island som har høyere yrkesdeltakelse 
enn norske. Dette er en enorm styrke for 
norsk økonomi og verdiskaping. 
Verdien av vår felles arbeidskraft er 
mange ganger større enn verdien av 
oljeformuen. Kvinners yrkesdeltakelse 
er i så måte viktigere enn all oljen i 

Nordsjøen! Dette er grunnen til at 
Arbeiderpartiet fortsatt vil sørge for full 
barnehagedekning i takt med at 
befolkningen vokser. Vi vil også 
innføres krav om minimum to opptak i 
året, slik at barn raskere får plass enn i 
dag. Å bruke de store pengene på de 
minste, er blant de viktigste investerin-
gene vi kan gjøre for fremtiden.
toRGEIR MIcaElsEN, 
stortingsrepresentant Buskerud Ap 

● polItIkk

Konsekvensen av full barnehagedekning




