Urimelige påstande om hospital
FREDERIKSBORG AMTS AVIS 30.04.2016 Side 13
Forfatter: Torben Kjær, medlem, Hovedstadens Regionsråd og følgegruppen for Nyt
Nordsjællands Hospital (EL)
Hospitalskunst
Endnu en gang kunne man 29/4 læse et indlæg, hvor Finn Rudaizky (DF) slynger om sig
med løse, usaglige påstande. Han siger, at det er kunstens skyld, at der skal skæres
sengepladser på Nyt Hospital Nordsjælland, og at man ikke kan tilføre flere sengepladser,
hvis det ikke gøres med det samme. Ellers saglige Niels Højbye (LA) efterlyser bedre
økonomistyring, budgetstyring og planlægning, der er dybt urimeligt over for
projektledelsen og følgegruppen, der netop har prioriteret økonomistyringen højt.
Reduktionen med 92 sengepladser skyldes ene og alene, at byggepriserne er steget mere
end udgifterne i resten af samfundet, som indekset reguleres efter. Efter krav fra
Folketinget inkl. DF og LA må regionerne ikke bruge en krone mere til at bygge
hospitalerne for. Det er også grunden til, at produktionskøkken må vente, til byggeriet står
færdigt, hvor tåbeligt det end er.
DF og LA ved, at de 38 mio. kr. til kunst ligger i en change requests pulje, som kan tages i
anvendelse, hvis uforudsete udgifter under byggeriet gør, at man må skære yderligere.
Puljen er et folketingskrav, og det er fornuftigt at vente med at øremærke pengene til
senere, ellers skal man lægge andre sparemuligheder over i puljen, og så er man lige vidt.
Projektledelsen vurderer, at man på nuværende tidspunkt ikke kan bygge flere
sengepladser, da økonomien risikerer at skride, der er ansvarlig økonomistyring. Dertil er
der lige præcis en plan for, at man kan bygge flere sengepladser, inden byggeriet står
færdigt, hvis der mod forventning skulle blive penge til det.
Enhedslisten har endnu ikke taget stilling til, om vi skal bygge hospitalet på de urimelige
præmisser, da personale og patienter fra starten bliver mere pressede her end på
regionens øvrige hospitaler. På seneste regionsrådsmøde sagde vi også, at man må
bevare Frederikssund Hospitals 100 sengepladser i stedet for at lukke hospitalet, hvis der
ikke kommer flere på det ny hospital.
Det bliver unægteligt spændende at se, hvad DF og LA beslutter sig for til juni, når der skal
tages endelig stilling til reduktion af det ny hospital.
De kunne også gå til deres folketingskolleger og presse på for, at indekset reguleres efter
byggepriserne, så vi kan bygge det hospital, der var planlagt.
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