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BYGGERI: Nordsjællands Hospital i Frederikssund skal 
eksistere helt frem til det kommende supersygehus står klar. 
Enigt regionsråd gav i går den garanti.  
 
 
NORDSJÆLLAND: Situationen på det eksisterende hospital i Frederikssund 
og det manglende produktionskøkken på det kommende supersygehus ved 
Hillerød spillede hovedrollen under den debat, regionsrådet var ude i tirsdag 
aften, før politikerne enstemmigt gav grønt lys til projektforslaget for Nyt 
Hospital Nordsjælland. Sporene fra Helsingør skæmmede. Her valgte et 
tidligere regionsråd at lukke byens hospital, selvom der i regionens egen 
hospitalsplan stod, at hospitalerne i både Helsingør og Frederikssund skulle 
bestå frem til et ny supersygehus kunne stå klar. Det gav dengang voldsom 
debat og protester, at sundbyen mistede sit hospital før tid, og det var netop 
tidligere Helsingør-borgmester Per Tærsbøl (K), der rejste spørgsmålet om 
Frederikssunds fremtid.  
 
- Projektforslaget for det ny hospital er godt, og jeg vil gerne rose 
embedsfolkene for at have udvist rettidig omhu omkring økonomien. Men jeg 
er lidt bange for den næste del. Jeg er bange for at man - efter valget - på et 
tidspunkt beslutter, at nu skal Frederikssund hospital lukke, selvom det ny 
hospital ikke er klart. Jeg vil gerne sikre mig, at regionsrådet ikke på et 
tidspunkt går hen og nedlægger Frederikssund. Vi ser allerede nu, at man er 
begyndt at udsulte Frederikssund for at fylde ledige stillinger i Hillerød ved at 
flytte personale til Hillerød, sagde Per Tærsbøl, der stillede forslag om en 
tilkendegivelse af, at Frederikssund- hospitalet forbliver i funktion helt frem til 
det ny hospital står klar - efter planen i 2022.  
 
Alle øvrige partier kunne godt bakke op om forslaget, og enden blev, at det i 
et protokollat til sagen kom til at stå, at Frederikssund først lukkes ned, når 
det ny hospital står klar.  
 
Mindre opbakning var der til et forslag fra Venstre-medlemmet Per Roswall. 
Han stillede forslag om, at regionsrådet skulle beslutte, at finansiere et 
produktionskøkken på det ny hospital ved at tage midler fra de reserver, der 
er sat af til hospitalsbyggeriet.  
 



- Der er penge til et produktionskøkken. Vi har lagt penge ind fra kunstpuljen 
og ved den beskæring af projektet, vi har været igennem. Hvis vi har viljen til 
det, kan vi bygge køkkenet for egne midler, mente han.  
 
Forslaget udløste rysten på hovedet på den socialdemokratiske bænk.  
 
Regionsmedlem Lars Gårdhøj ville således gerne vide, om det var et forslag, 
som hele Venstre stod bag.  
 
- Et forslag som vil udhulde de økonomiske reserver for et så stort projekt vil 
gøre, at vi ikke kan vedtage projektforslag. Vi vil få det retur uden penge fra 
ministeren. Og det vil være ret uansvarligt.  
 
Partikollegaen Susanne Due Kristensen var på samme linje.  
 
- Jeg har ikke lyst til at bringe et helt hospital i fare. Uanset om vi kan lide 
reglerne eller ej, så er det den eneste måde, vi kan få et superhospital på, 
sagde hun. Med henvisning til strikse regler om, hvor store reserverne skal 
være ved et kvalitetsfondsbyggeri.  
 
Også Enhedslistens Torben Kjær advarede mod forslaget.  
 
- Vi har fået at vide, at vi ikke må overskride rammen. Vi kan kun håbe at 
licitationen giver et billigere byggeri, og at det går glat igennem, så der er 
penge tilbage til et køkken. Og så er det bare at gå i gang. Men det er lidt et 
paradeforslag, når du beder regionsrådet vedtage noget, der ikke kan lade 
sig gøre, sagde han.  
 
Slutningen på debatten blev, at Per Roswall trak sit forslag, der således ikke 
kom til afstemning.  
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