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Kære Finn Rudaizky Tak for dit svar 7/5, hvor du stadig blander frugtsalat. Du vil til mødet i
juni finde ud af, at der er to scenarier for Nyt Hospital Nordsjælland. Enten at fastholde det
oprindelige med 662 sengepladser eller at vedtage det reducerede med 570 pladser.
Ifølge projektledelsen kan der ikke projekteres flere sengepladser nu, selv om man finder
25-35 millioner kroner fra kunstpuljen. Det kan man måske senere, når man kender
entreprenørpriserne, og byggeriet forhåbentligt går glat, men det kan ingen spå om.
Enhedslisten foretrækker klart det oprindelige hospital, men når et flertal i Folketinget inkl.
DF fastholder, at man må nøjes med det, man kan få for den oprindelige ramme, så bliver
der mindre hospital, når entreprenørpriserne stiger. Ifølge projektledelsen kan
besparelserne blive endnu værre, hvis man først senere må reducere, fordi økonomien
skrider.
Som jeg skrev 30/4, har Enhedslisten ikke taget stilling endnu, fordi sagen ikke er lagt frem
for regionsrådet, og vi endnu ikke har fået tilfredsstillende svar på, hvordan man vil løse
kapacitetsproblemerne. På sidste regionsrådsmøde sagde jeg, at man kunne bevare
Frederikssund Hospitals 100 sengepladser, hvis man vedtager det reducerede hospital.
Her er vi spændte på, hvad dansk Folkeparti stemmer, for DF har kun talt om
kunstmidlerne, som ifølge projektledelsen ikke kan konverteres til sengepladser, før man
ved, om der bliver penge tilovers.
Når Rudaizky må søge tilbage i historien for at finde argumenter, husker han sikkert også,
at vore to medlemmer måtte forlade partiet, fordi de stemte imod Enhedslistens holdning til
hospitalsplanen - den er vi ikke en del af.
Torben Kjær er medlem af følgegruppen for Nyt Hospital Nordsjælland.
"På sidste regionsrådsmøde sagde jeg, at man kunne bevare Frederikssund Hospitals 100
sengepladser, hvis man vedtager det reducerede hospital. Her er vi spændte på, hvad
dansk Folkeparti stemmer, for DF har kun talt om kunstmidlerne."

