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■ i maRgen 

Ifølge SSB vil antall innbyg-
gere på Kløfta om kort tid 
overstige 10.000.

I RB (tirsdag 28.4.20) har Tom 
Staahle og Willy Kvilten et inn-
legg om trafikksikkerhet. I inn-
legget peker de på at det i Norge 
er nullvisjon som betyr at målet 
er at ingen skal dø i trafikken. 
Staahle og Kvilten vurderer 
denne målsetting til være 
uoppnåelig visjon. Det hvor 
mennesker ferdes i og ved tra-
fikk vil jeg si meg enig i deres 
vurdering. 

Men med mange år med an-
settelse i Statistisk sentralbyrå 
har jeg en tendens til å vurdere 
videre. Og derfor har jeg også 
vurdert sjansen for at dette skal 
skje er større jo flere mennesker 
befinner seg i og ved trafikken. 
Jeg er sikker på at mange av 
mine tidligere kollegaer er enig 
i dette. 

lite troverdig
Årsaken til dette tas opp er at 
Staahle og Kvilten mener posi-
sjonspartiene er lite troverdige 
og at de trist og dårlig ledelse. 
Bakgrunn for denne uttalelsen 
er at de to ønsker å prioritere en 
gang- og sykkelvei i Nordkisa-
Hauerseter foran Kløfta Sen-
trum – Hilton. Det begrunner 
de med at i Nordkisa er regule-
ringen ferdig og det vil gi større 
sjanse for å få en søknad god-
kjent. 

Det de unnlater å nevne er at 
gang- og sykkelvei på Kløfta har 
vært oppe i kommunestyret i 
alle år Staahle og Kvilten har 
styrt kommunen. Jeg skal ikke 
gå innpå om det er dårlig ledel-

se eller ikke. Men trist er det at 
det ikke har skjedd noe. 

I likhet med Staahle og Klin-
ten mener også jeg at begge ste-
der bør få sin gang- og sykkel-
vei. Men når jeg vet at på Kløfta 
bodde det 7.842 beboere 1. ja-
nuar 2019 og 1.099 i Nordkisa 
på samme tidspunkt. Iflg. SSB 
vil det om få år vil antallet på 
Kløfta stige til over 10.000. Med 
disse tallene bør det ikke være 
tvil om hva som bør komme 
først dersom det er vurderin-
gen for at kun ett sted vil få øn-
sket oppfylt.
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står sterkt
Det er en ting til som bidrar til 
at Kløfta vil vurderes mer aktu-
elt når Viken Fylke skal vurdere 
hvem og hvor. Lillestrøm kom-
mune vurdere å søke om mid-
ler til å bygge gang- og sykkel-
vei fra Lindeberg langs Trond-
heimsvegen til grensen til Ul-
lensaker (Kløfta sør). Går vi 
sammen med Lillestrøm står vi 
nok sterkt når alle søknadene 
om penger fra Norges største 
fylke vurderes.

Tom sletholt Hansen
Leder Kløftautvalget,  

Ullensaker (Ap) 

gang- og sykkelveieR i UllensakeR

Kløfta må 
prioriteres først

PRio: Kløfta med et langt høyere innbyggertall må prioriteres foran 
Nordkisa, mener innsender.  FoTo: Øyvind mo laRsen

Hvorfor har Norge 
inntil nå lykkes godt 
med håndteringen av 
koronaviruset? Det 
kan det selvfølgelig 
være flere grunner 
til, men vi mener at 
noen hovedtrekk er 
viktige å trekke fram. 
Helt fra starten av gikk man 
bort fra dagens etablerte sty-
ringsstruktur og tilbake til re-
ell helsefaglig og politisk sty-
ring. Fagfolk har i mye større 
grad organisert arbeidet. Helse 
er satt foran økonomi. Ikke 
minst har kjennetegnet med 
Norge som et land der befolk-
ningen har høy grad av tillit 
gjort at det er enklere for våre 
ledere å ta beslutninger som 
blir fulgt opp. 

separate fløyer
Koronapandemien har satt sø-
kelyset på hvordan sykehus-
byggene bør organiseres for at 
smittevernhensyn best skal 
kunne ivareta. Blant annet har 
assisterende helsedirektør Es-
pen Rostrup Nakstad uttalt at 
«kanskje bør vi ha sykehus 
med mer plass, ikke bygge 
svære høye tårn, men ha mer 
smittevernhensyn inn i måten 
vi bygger sykehus på. Det er 
masse å lære av dette, og det 
må vi ta oss tid til». Akershus 
universitetssykehus (Ahus) er 
i så måte et godt eksempel på 
god utforming av bygnings-
kroppen ved at flere separate 
fløyer utgår fra et sentralt atri-

um. Dessuten er ikke bygget 
høyt, i motsetning til Sentral-
sykehuset i Akershus, som 
Ahus erstattet. Her var de fles-
te funksjoner samlet i ei høy-
blokk. 

Denne organiseringa kan 
sammenlignes med planen for 
nye Gaustad sykehus, som et-
ter planene skal bestå av svært 
høye hus. Det er åpenbart mer 
krevende å tilfredsstille smit-
tevernhensyn og andre hen-
syn til fleksibilitet i slike bygg 
enn i sykehus som Ahus. Ulle-
vål universitetssykehus ut-
merker seg for øvrig ved å be-
stå av mange lave bygg. 

For liten kapasitet
Nestleder i styret for Sykehu-
set Innlandet, Kolbjørn Alm-
lid, uttalte (ifølge Ringsaker 
Blad 16. april) i styremøte 14. 
april at det i denne situasjonen 
er en fordel at Sykehuset Inn-
landet har mange anlegg og 
sykehus flere steder. Almlid er 
også styreleder i Sykehuset 
Østfold.  
   Antall senger i våre sykehus 
er viktig også uavhengig av en 
krisesituasjon. Ved bygging av 
nye sykehus har antallet syke-
hussenger blitt redusert med 
flere hundre, slik at kapasite-
ten og beredskapen har blitt 
svekket både innenfor en regi-
on og nasjonalt. 

Det er lite som tilsier at be-
hovet for sykehussenger vil bli 
mindre. Etter Helsetjenesteak-
sjonens oppfatning bør det 
planlegges for et belegg på 85 
prosent.
     En ulempe ved Ahus er at sy-

kehuset har for liten kapasitet 
etter at inntaksområdet har 
blitt utvidet og som følge av 
den store økningen av befolk-
ningen i nærliggende kommu-
ner. Planer for utbygging fore-
ligger. De regionale helsefor-
etakene legger imidlertid til 
grunn av det enkelte sykehus 
må sørge for en viss andel 
egenfinansiering ved nybyg-
ging. Dermed må sykehuset 
sørge for ganske betydelige 
overskudd på driften. 

Utbygging
Etter flere år med underskudd 
har Ahus de siste åra opparbei-
det et overskudd som bidrar til 
at planene for utvidelse kan 
realiseres. Etter Helsetjeneste-
aksjonens oppfatning er dette 
en uheldig side ved foretaks-
modellen, sammenlignet med 
full rammefinansiering. Fore-
taksmodellen viser sin sårbar-
het. Hvordan er det i den situ-
asjonen vi nå er inne i mulig å 
tenke seg at sykehuset kan 
opparbeide overskudd? 

Det er derfor å håpe at staten 
sørger for å sikre at Ahus kan 
gjennomføre den nødvendige 
utvidelsen uavhengig av kost-
nadene som koronakrisa vil 
påføre sykehuset.   

ola gløtvold 
magnar sortåsløkken 

martin Bjerke 
styremedlemmer  

i Helsetjenesteaksjonen

koRonakRisen

Derfor lykkes Norge

FoR liTe: En ulempe ved Ahus er at sykehuset har for liten kapasitet. Men planer for utvidelse 
foreligger, påpeker innsenderne.  FoTo: RoaR lØkken


