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Steen Folke Nielsen havde 9/4 flere refleksioner om Nyt Hospital Nordsjælland, som jeg 
her vil give forklaringer på. Først bevares firkløveret trods reduktionen blot lidt mindre og 
mere standardiseret.  

Følgegruppen har allerede spurgt til, at bygge det oprindelige projekt og vente med åbning 
af nogle afsnit for at holde budgettet. Her er svaret, at Folketinget for at betale til hospitalet 
kræver, at hele hospitalet skal være funktionsdygtigt fra starten og har således spændt 
ben for den fornuftige mulighed. Han undrer sig også over, at et antal stuer ikke kan være 
tosengsstuer. Også her er det et krav fra Folketinget, at alle stuer skal være 1-sengsstuer, 
som der også er flere fordele end ulemper ved.  
 
De nuværende forslag til reduktion af hospitalet skyldes ene og alene, at byggepriserne er 
steget mere end de øvrige priser i samfundet, som rammen på 3,8 mia. kr. (PL09) 
reguleres efter.  
 
Den manglende fleksibilitet og de rigide begrænsninger, så regionen fx ikke selv må betale 
at bygge produktionskøkken med det samme eller bygge til senere brug, skyldes altså et 
flertal i folketinget, som de borgerlige partier er en del af.  
 
Det er derfor hyklerisk, at samme partiers regionsrødder sætter fokus på småpenge som 
kunstmidlerne. De burde gå i kødet på deres regering og kræve, at man løsner på 
kravene, så regionen har mulighed for at bygge et hospital, der lever op til fremtidens krav, 
så sundhedsvæsenet kan betjene borgerne i Nordsjælland efter samme standarder, som i 
resten af regionen. Det er det største problem, at det vil man næppe kunne, og man bør 
overveje, om man skal bygge hospitalet på de præmisser.  
 
På sidste følgegruppemøde blev det drøftet, om det ikke var klogere at vente med at 
øremærke kunstmidlerne, da der senere måske sammen med et uventet overskud andet 
steds, kunne blive fornuftigere ting at bruge dem til f.eks. køkkenet. Projektet åbner dertil 
mulighed for senere at udvide sengepladserne, hvis der bliver råd til det.  
 
"De nuværende forslag til reduktion af hospitalet skyldes ene og alene, at byggepriserne er 
steget mere end de øvrige priser i samfundet."  
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