
KOMMENTAR 5TORSDAG 13. DESEMBER 2018

kommentar/debatt MER 
DEBATT

KRONIKK side 6
DEBATT side 36–37

Atferdsendring, arbeidslinja og utred-
ningsinstruksen. Det er ikke så veldig 
rart at en indre løve vokser fram. Det er 
spesialisthelsetjenesten, ikke foreldrene 
selv, som beslutter om det er grunnlag 
for å søke pleiepenger. Likevel fram-
stilles det som om pleiepengepotten er 
en skattepengekiste som foreldrene vil 
grave dypere og dypere ned i, og at det 
må noen voksne til for å si: Stopp! Vi må 
utrede først!

Kristelig Folkeparti, som har uttalt det 
som sitt mål å bekjempe sorteringssam-
funnet og gjøre livet bedre for mennesker 
med funksjonsnedsettelser, har allerede 
notert seg pleiepengesaken som ett av 
sine viktige gjennomslag overfor regje-
ringen. Rett skal være rett: I fjorårets 

budsjettforlik fikk de endret regjeringens 
ønske om å redusere pleiepengene til 66 
prosent av inntekt etter ett år. Det var en 
delseier. Men det måtte nok et år med 
løvemamma-kamp til før de mandag 
sikret flertall for å fjerne tidsbegrens-
ningen. 

Så da er løvemammaene i mål? Nei, 
fortsatt ikke. For noen familier opplever 
at pleiepengene blir redusert dersom 
barnet tilbringer deler av tida si i skole 
eller barnehage. Elin Gunnarson fortalte 
nylig på TV 2 om hvordan hennes pleie-
penger ble redusert til 35 prosent av 
vanlig inntekt fordi sønnen i perioder er 
på skolen. At han er på skolen, betyr 
imidlertid ikke at hun kan jobbe, for hun 
må være i full beredskap dersom han 

trenger hjelp. For å finansiere husleie og 
mat har hun måttet ty til forbrukslån. 

Graderingsregelen ville ikke KrF være 
med på å endre for neste år. Nå er bud-
sjettet lagt, og statens kostnader kan 
ikke endres, er forklaringen. Dersom det 
hadde vært viktig for partiet å sikre 
Løvemammaene full seier, er det snodig 
at de ikke benyttet budsjettforhandlin-
gene til å ta opp dette.

Løvemammaene må fortsette å kjempe 
et år til, minst. Da fortjener de en heia-
gjeng som kan overdøve mistenkeliggjø-
ringen og hersketeknikkene. Kanskje blir 
det lysere tider neste år. Hvis KrF synes 
barna er viktigere enn regjeringslojalitet.
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Løvemammaene i mørke hus

Oslo universitetssykehus 
(OUS) er en pågående skandale 
hvor Oslo Arbeiderparti med 
Raymond Johansen i spissen 
ikke vil lytte til fortvilte 
ansatte, fagforeninger og 
aksjonsgrupper. 

Eksempler fra rekken av ufor-
ståelige vedtak er nedleggelse 
av Aker sykehus og Radium-
hospitalet. Det siste forslaget er 
nedleggelse av Ullevål og en 
utbygging på Gaustad hvor 
Rikshospitalet nå er et vakkert 
bygg i vakre omgivelser – det 
humanistiske sykehus. 
Utbyggingen vil gi en arkitekto-
nisk katastrofe og innebærer en 
avvikling av Rikshospitalet 
samtidig som Ullevåls helt sen-
trale rolle som akuttsykehus og 
traumesenter blir forringet. Det 
er heller ikke en eneste kvadrat-
meter i reserve om det skulle bli 
behov for utbygging i fremtiden. 

Alle de store fagforeningene er 
svært kritiske og bekymret, ikke 
for egen lønn, men for en ufor-
standig utbyggingsplan. Det at 
Fagforbundet, Legeforeningen 
og Sykepleierforbundet skriver i 
felles uttalelse om planene på 
Gaustad burde vekke interesse. 
Flere arkitekter rister på hodet. 
Kommunens plan- og bygnings-
etat har også uttalt seg, og for 
de fem forholdene de har vurdert 
blir risikoen satt som «høy» for 
to av dem og «svært høy» for 
tre. Etatens kommentar er dre-
pende kritikk. Antallet avisar-
tikler og leserinnlegg med kri-
tikk og bekymring er høyt. Alt 
dette hever OUS-ledelsen seg 
over. 

Alle partier bortsett fra 
Arbeiderpartiet og Høyre har 
vært villige til å møte og lytte til 
fagfolks og fagforeningers for-
tvilelse. Arbeiderpartiet har en 
stolt historie i å forholde seg til 
grunnplanet, mens i denne saken 
ønsker de dessverre kun å lytte 
til makteliten. 
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