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Klart for årets Pumpiade
 ØVRE EIKER: Lørdag er 
det konkurranseånden som 
rår i Skotselv. For hvem får 
napp i vandrepumpen i år?

Pumpiaden, i det gamle 
pumpehuset ved elva, er 
fest om kvelden, og 
bydels�ght om dagen. 
Årets høydepunkt for hele 
familien, håper arrangø-
rene. Remmen Brothers 
sørger for dansemusikken.

Er bekymret for skolen
MODUM: Skolene i 
Modum får 60 �ere elever 
fra høsten og mangler hele 
18 lærere. Likevel �kk ikke 
Høyres Boye Arntzen 
�ertall i kommunestyret for 
å bevilge penger til �ere 
stillinger. Ifølge Bygdepos-
ten vedtok kommunestyret 
at rådmannen skal følge 
situasjonen nøye og ta den 
opp igjen i budsjett 2014.

HAGELAGET PÅ TUR
Øvre Eiker Hagelag er 
ute på eventyrtur denne 
helgen. Det er den årlige 
sommerturen som arran-
geres søndag 30. juni, 
med hagene på Hade-
land som destinasjon. 
Hageentusiastene fra 
Eiker skal besøke både 
Helene Fredholm, Hasle 
og Hadelandshagen.

l Plassering av nytt sykehus  l Helseministeren gjentar seg selv

Utelukker ikke Drammen
Martin Kolberg sier 
nei til Drammen, 
mens Jonas Gahr 
Støre verken sier ja 
eller nei. Det er Høy-
re fornøyd med.

NYTT SYKEHUS
SILJE SJURSEN SKIPHAMN
silje.skiphamn@dt.no
916 09 220

For to uker siden gjorde 
helseminister Jonas 
Gahr Støre (Ap) det klart 

at det nye sykehuset i Buske-
rud skal ligge på «aksen Dram-
men-Kongsberg».

– Det betyr at det ikke blir 
nytt sykehus i Drammen. Hel-
seministeren har sagt aksen 
Drammen-Kongsberg, det vil si 
i Eiker, uttalte stortingsrepre-
sentant Martin Kolberg (Ap) til 
Drammens Tidende.

Men Støre selv ville ikke ute-
lukke Drammen. Han ville hel-
ler ikke spesi�sere nærmere 
hva han mener med «aksen 
Drammen-Kongsberg». Det 
�kk �ere i Høyre til å stusse.

Fornøyd med svaret
Både leder av helsekomiteen 
på Stortinget, Bent Høie (H) og 
stortingsrepresentant Trond 
Helleland (H) sendte skriftlige 
spørsmål til helseministeren 
for å få en avklaring. «Er det 
Kolberg eller helseministeren 
som har rett?» spurte Helle-
land.

Nå har statsråden svart. 
«Hva som er «rett», vil analyser 
og vurderinger vise», skriver 
han og viser til at Vestre Viken 
nå skal utrede hvilke tomter 
som er aktuelle.

– Jeg er fornøyd med svaret 
fra helseministeren. Han sier 
ingenting om at det ene eller 
andre er utelukket, sier Helle-
land.

Høyre har fortsatt ikke be-
stemt seg for hvor det nye sy-
kehuset bør ligge. Partiet av-
venter utredningen til Vestre 
Viken.

– Helseforetakene må få gjø-

re den jobben de er satt til uten 
innblanding fra tilfeldige stor-
tingsrepresentanter uten noe 
mandat, sier Helleland.

– Jeg forholder meg ikke til 
løse utsagn fra løse kanoner 
som Martin Kolberg og Torgeir 
Micaelsen.

Kolbergs intuisjon
– Istedenfor å gi oss karakteris-
tikker, burde heller Helleland, 
som den fremste stortingsre-
presentanten fra Buskerud 
Høyre, si hva som er deres 
standpunkt, mener Kolberg. 

– Min intuisjon sier meg at 
Høyre vil bygge i Drammen 
uten å ta hensyn til Kongsberg. 
Det er et standpunkt de prøver 
å skjule ved å skyve problemet 
foran seg.

Til tross for at helseministe-
ren i sitt svar til Helleland ikke 
utelukker Drammen, står Kol-
berg på sitt.

– Statsråden har sagt aksen 

Drammen-Kongsberg. Han må 
si det, jeg står ved det jeg har 
sagt. Det eneste politisk realis-
tiske er å bygge på denne ak-
sen, sier han.

Holder alle dører åpne
Kolberg mener at det ikke kan 
bygges nytt sykehus i Dram-
men på grunn av manglende 
utvidelsesmuligheter, og av 
hensyn til de som mister lokal-
sykehuset sitt på Kongsberg.

– Hvis Drammen er uteluk-
ket; hvorfor kan ikke helse-
ministeren si det?

– Støre holder seg til de pro-
sessene som går, men har gitt 
tydelig uttrykk for hva som er 
sitt primære standpunkt, sva-
rer Kolberg.

Stortingsrepresentant Tor-
geir Micaelsen (Ap) mener det 
er Høyre og ikke Arbeiderparti-
et som skaper tvil om hva som 
er oppdraget til Vestre Viken.

– Wislø� (adm.dir. i Vestre 

Viken red.anm.) er ikke i tvil 
om hva han skal gjøre. Han har 
bekreftet at han har forstått 
presiseringen til helseministe-
ren, sier Micaelsen.

– Det er Høyre som skaper 
forvirring. De holder alle dører 
åpne, og det virker som om de 
er villige til å bygge sykehus 
hvor som helst.

l DETTE ER SAKEN
w Vestre Viken HF er i ferd med 

å �nne alternative tomter for 
det nye sykehuset i Buskerud. 
Styret skal bestemme seg for 
lokalisering i november.

w Først sa helseministeren at et 
nytt sykehus til erstatning for 
Drammen og Kongsberg skulle 
ligge i «tilstrekkelig nærhet 
til begge byer». Nå har han 
presisert at det skal ligge på 
«aksen Drammen-Kongsberg».

w Buskerud Ap ønsker en 
plassering «fortrinnsvis på 
Ytterkollen» i Nedre Eiker. 
Buskerud Høyre har ikke 
bestemt seg.

SIER FORSKJELLIG: Mens Martin Kolberg (f.v.) avviser at det kan bli nytt sykehus i Drammen, sier helseminister Jonas Gahr Støre at det vil 
utredningen til Vestre Viken vise. Her er de sammen med Torgeir Micaelsen i valgkampen i 2009. FOTO: LISA SELIN

HAR IKKE BESTEMT SEG:
Stortingsrepresentant Trond 
Helleland (H).

Jeg forholder 
meg ikke til 
løse utsagn fra 

løse kanoner som Mar-
tin Kolberg og Torgeir 
Micaelsen.
TROND HELLELAND (H)
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Y�erkollens  
sprengstoff
Verken Vestre Viken eller helsebyråkratene for øvrig 
er særlig begeistret for nytt sykehus på Ytterkollen. 
Det skyldes blant annet at striden med eiendomsbe-
sittere og jordvernere kan føre til en utsettelse av nytt 
sykehus. Det betyr imidlertid ikke at Ytterkollen er 
blitt svekket som tomtealternativ. Ytterkollen har 
tidligere vært nevnt av �ere, og ble pekt på som den 
perfekte lokalisering allerede i 2005 av styret i 
daværende Helse Sør. 

Det er heller ikke slik at det bare er Ap-politikere som 
har støttet Ytterkollen. Det har også Fremskrittsparti-
ets avtroppende stortingsrepresentant Ulf Erik Knud-
sen gjort. Selv om Knudsen den gangen var tydelig på 
at hans støtte til Ytterkollen var et personlig syns-
punkt som ikke var behandlet partiets organer, 
hadde han likevel betydelig støtte i eget fylkesparti. 
Den støtten er ikke blitt mindre, og det kan godt være 
at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet �nner 
hverandre i støtten for Ytterkollen. En av grunnene 
til at Fremskrittspartiet ser til Ytterkollen, er tvilen 
knyttet til de øvrige alternativene. Selv om helse-
statsråd Jonas Gahr Støre har sagt at sykehuset skal 
ligge på aksen mellom Drammen og Kongsberg, 
presiserer han at også Drammen er på denne aksen. 
Samtidig er det mange usikkerhetsmomenter knyttet 
til alternativene i Drammen. For Frp, som aldri har 
vært jordvernernes fremste partipreferanse, er 
Ytterkollen et akseptabelt alternativ også fordi det tar 
hensyn til eikerbygdene og midtfylket.

Her ser vi med andre ord hvilke politisk sprengsto� 
det er i Ytterkollen. Dette tomtealternativet sprenger 
de rødgrønne i �ller. Mens Ap peker klart og tydelig 
på Ytterkollen, er Senterungdommen villig til å 
danne lenkegjeng for å forhindre utbyggingen. På 
samme tid er Høyre imot å bygge sykehus på Ytter-
kollen, blant annet fordi partiet frykter at jordvern-
hensyn kommer til å utsette utbyggingen i mange år 
fremover. På den annen side er Fremskrittspartiet 
mye mer positive, og slik har denne saken også kraft i 
seg til å skape samarbeidsproblemer mellom Høyre 
og Fremskrittspartiet. Dette gjør at sykehussaken 
kommer til å bli den viktigste saken i vår lokale 
valgkamp.

 Den viktigste 
saken i vår lokale 
valgkamp.

ODD MYKLEBUST
Samfunnsredaktør
odd.myklebust@dt.no
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Som med �ere andre innvan-
dringsdebatter ser verden 

litt mindre dramatisk ut fra 
Drammen enn når det skrikes 
som høyest i Oslo. Det gjelder 
også arbeids- og velferdsdebat-
ten som seiler opp på vei inn i 
valgkampen. 
Tirsdag skrev vi om Jittima 
Kantaboon som gjør rent 
rommene Comfort Hotel Union 
brygge, og de andre innvan-
drerne som gjør jobber nord-
menn ikke vil ha. Det er en 
annen fortelling enn den 
heftige debatten de siste ukene 
om de økonomiske konsekven-
sene av innvandringen og hvor-
dan den vil påvirke velferdssta-
ten i framtiden. 
Det er en krevende debatt av 
�ere grunner. Det er vanskelig 
etisk å lage slike regnestykker 
uten å tråkke på menneske-
grupper. Den internasjonale 
�yktningkonvensjonen ble 
heller ikke opprettet for å være 
lønnsom, men for å fordele 
byrdene av krig og elendighet. 
Samtidig er det høyst relevant 
å ha en slik debatt når summen 
av arbeidsinnvandring fra 
EU-land, �yktninger, humani-
tært opphold og familiegjen-
forening uten tvil vil prege 
arbeidsmarkedet og utviklin-
gen av velferdsstaten. Senest i 
går advarte en Nav-leder på 
forsiden av Aftenposten mot 
økte velferdskostnader av 
arbeidsinnvandringen fra 
EU-landene, fordi det gir 
rettigheter til alt fra kontant-
støtte til sykepenger. 
Det er også en krevende debatt 
fordi det er avgjørende hvilke 
faktorer som legges i regne-
stykkene. I en pessimistisk 
variant tapper det oljefondet 
dramatisk fordi trygdekostna-
der i mangemilliardklassen 

overskygger arbeidsbidraget. I 
et annen regnestykke er den 
samlede innvandringen et 
verdifullt tilskudd til velferds-
staten i framtiden fordi det gir 
mange arbeidsføre i sin beste 
alder. Her er de økonomiske 
miljøene like uenige som de 
politiske miljøene, fordi det er 
så vanskelig å spå så komplisert 
inn i framtiden. 

Det er heller ikke gitt at det er 
riktig å regne ut fra et innvan-
dringsperspektiv når klasse og 
alder kan være like avgjørende. 

Innvandrere er sterkt represen-
tert i mange slitsomme og 
monotone jobber, hvor 
andelen som uføretrygdes er 
høy. Det er vanskelig å isolere 
trygdedebatten uten å ta for 
seg en så grunnleggende 
faktor. En typisk hverdagshis-
torie fra mitt nærområde er 
mammaen fra Tyrkia som ble 
uføretrygdet etter å ha vasket 
så lenge at skulderen ikke 
klarte mer. Slik er det dessverre 
for mange, uansett etnisk 
bakgrunn, og hvor det har vært 
vanskelig å snu utviklingen. 
Det er også interessant å 
merke seg at Drammen, med 
den største andelen innvan-
drere utenfor Oslo, har en av de 
laveste andelene uføretryg-
dede av norske byer utenfor 
Vestlandet. En forklaring er at 
byen har en yngre befolkning, 
nettopp på grunn av til�yttin-

En viktig jobb og viktig deba�

RYDDER OPP: Jittima Kantaboon er en av de mange som jobber på 
arbeidsplasser få nordmenn vil ha.  FOTO: LARS JOHNSEN

En krevende 
debatt av 

�ere grunner. Men 
relevant.

Innspill

Geir Arne Bore
Ansvarlig 
redaktør


