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Nyt hospital  

Køkken eller kunst? Man kunne også spørge: Akutmodtagelse eller nyt sengelinned, 
spørgsmål, hvor svaret giver sig selv, hvis det var så enkelt.  
 
Først er vi i følgegruppen og regionsrådet enige om, at der skal være produktionskøkken 
på Nyt Hospital Nordsjælland, alt andet er håbløst. Følgegruppen har også indstillet, at 
hvis der på nogen måde bliver økonomi til det i de fastlåste rammer, så skal det bygges 
med det samme Det er interessant, at det er V og DF, der foreslår kunst til køkken, som 
netop lagde de faste rammer over hospitalsbyggerierne, hvor man bliver nødt til at fjerne 
en afdeling eller må lade være at købe senge, hvis det viser sig, at konjunkturerne for 
byggemarkedet gør byggeriet dyrere end forventet, fordi rammen under ingen 
omstændigheder må overskrides. Man har fra starten valgt at bygge »supersygehuse« 
med risiko for, at de endte med at blive amputerede og en skygge af sig selv, fordi man 
lagde så regide rammer over byggerierne. Det er i sig selv absurd, at folketinget ikke vil 
give lov til at bygge et produktionskøkken til 100 mio. kr. uden at reducere i det øvrige 
hospital til 3,8 mia. kr. , hvor regionen vil betale køkkenet selv.  
 
Hvis pengene til kunst sammen med et foreløbigt fiktivt overskud på byggeriet skulle give 
mulighed for at bygge produktionskøkken med det samme, må vi se på det. Så kan 
regionsrådet efterfølgende afsætte penge til udsmykningen, der har stor betydning for 
atmosfæren og trivsel for såvel borgere som medarbejdere. Et hospital som en rå 
sildekasse er ikke til gavn for nogen.  
 
"Hvis pengene til kunst sammen med et foreløbigt fiktivt overskud på byggeriet skulle give 
mulighed for at bygge produktionskøkken med det samme, må vi se på det."  
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