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Det er ikke rart. Det har skjedd mye de siste ukene. Vi er nå betydelige steg nærmere målet om å 
starte byggingen av et nytt sykehus i Buskerud i 2016. Det er forståelig at det er mye engasjement i 
saken. Veien har vært svært lang, og ansvaret må deles av mange. Også av meg og Arbeiderpartiet. 
Når vi lenge holdt fast på at det var riktig å bygge på Gullhaug var det fordi mente at dette var det 
beste alternativet. 

Dessverre strandet planen på grunn dårlige grunnforhold. 
Etter å ha fått områdd oss noe, tok vi i Buskerud Arbeiderparti lederskap og samlet oss om en ny 
troverdig plan for utbygging av nytt sykehus. Vi har våget å ta tak i et følsomt og vanskelig tema, 
nemlig tanken på å erstatte sykehusene i Drammen og på Kongsberg med ett nytt sammenslått 
sykehus i tilstrekkelig nærhet til begge de to byene. 

Dette viktige grepet fører en helt ny realisme inn i arbeidet med et nytt sykehus. Jeg minner om at et 
nytt sykehusbygg kan koste så mye som 10 milliarder kroner. Det er enorme beløp. Vi skal bestemme 
en sykehusstruktur og helsetilbud til befolkningen fra 2021 og i årtier fremover. Da må vi velge en 
struktur for framtida. 
Denne ukens brev fra helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre er en presisering av forutsetningen 
om at et nytt sammenslått sykehus til erstatning for de to sykehusene i Drammen og Kongsberg, skal 
ha tilstrekkelig nærhet til begge de to byene. 

 



Et nytt felles sykehus skal plasseres «i aksen mellom de to byene» slik han skriver. Buskerud 
Arbeiderparti går for sykehus på Ytterkollen ved Mjøndalen. Ved å samle lokalsykehus- og 
områdefunksjoner og psykiatri i et nytt moderne sykehus får vi det beste helsetilbudet. Den 
medisinske og teknologiske utviklingen forsterker kravene til pasientsikkerhet, utstyr, mengdetrening 
og spesialisering. At kompetansen samles, gir mer robuste fagmiljøer og har betydning for 
overlevelse etter alvorlig sykdom og akutt skade. Blir vi alvorlig syke er det hva vi alle ønsker. 
Samtidig tar helseministeren grep på finansieringssiden gjennom kraftig forbedrede låneordninger 
for investeringer i nye sykehusbygg i Norge. 

Økt låneandel og lengre avdragstid vil gjøre det enklere og mer forutsigbart å planlegge nye sykehus. 

Hva kan forslaget bety i praksis for nytt sykehus i Buskerud, rent økonomisk? 

Gitt et teoretisk eksempel hvor et nytt sykehus f. eks vil koste 10 milliarder kroner: Med det gamle 
systemet, ville helseforetaket måtte stille med 5 milliarder kroner i egenkapital. Med det nye 
systemet med høyere prosentandel og lengre avdragsperiode, ville helseforetaket måtte stille med 3 
milliarder kroner i egenkapital. 

Vi snakker altså om en betydelig lettelse for helseforetakene til å ta store investeringer raskere enn 
tidligere. Lånene skjer for øvrig via staten og koster selvsagt penger. Disse pengene må bevilges over 
statsbudsjettet hvert år. De regningene er vi fra Arbeiderpartiet beredt til å ta, fordi vi har penger til 
å satse på sykehus. 

Vi lover ikke mellom 25 og 100 milliarder i skattekutt som Høyre og Frp. 
Arbeiderpartiet har nå på tvers av kommunegrenser og andre interesser samlet seg om en 
framtidsrettet struktur, lokalisering og finansiering. Med dette har vi lagt på bordet en ny realistisk 
plan for byggestart av nytt sykehus i Buskerud i 2016, og drift fra 2021. Helseforetaket får nå ansvar 
for å gå videre med sykehussaken, finne tomt og sørge for at prosessen kommer på skinner. 

Ordfører Tore Opdal Hansen klager og gir meg karakteristikker. Høyres helsepolitiske talsmann Bent 
Høye, sier at en borgerlig regjering vil reversere intensjonene i Støres brev. 

Men hva Høyre både lokalt og sentralt mener, får vi ikke vite. Hva er deres alternativ? En slik 
avklaring ville skape klarhet i debatten. Buskeruds befolkning fortjener en slik avklaring nå. Ikke 
etter valget! 

 


