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I 23 millioner ut av vinduet 

Fremskrittspartiet skryter ofte av eldrepolitikken sin, men de 23 millionene 
de har sølt vekk i Spania, snakker de lite om. I august 2006 la eldrebyråd Sylvi 
Listhaug fram et prosjekt for bystyret. Det gikk ut på å bygge et sykehjem for 
nordmenn i den spanske byen Altea. Allerede fra starten av var det tydelig at 
prosjektet var bygd på useriøse og urealistiske forutsetninger. Det burde vært 
tydelig for alle at dette ville ende galt. Rødt var det eneste partiet som sa nei den gangen. 

Nå, tre år etter, har Frp-byråd Listhaug brukt 23 millioner av skatte
betalernes penger, og sitter igjen med et skogholt uten byggetillatelse. 

listhaug ga bystyret usanne opplysninger 
Listhaug har sammen med Frp-politikerne Henning Holstad,Jøran Kallmyr og 
Svenn Kristiansen vært på flere turer til Spania for å planlegge sykehjem. In
formasjonen Listhaug har gitt videre til bystyret har vært mangelfull og i enkelte tilfeller usann. 

Hun har også holdt skjult at det har vært andre sykehjemstilbud som kunne 
blitt billigere enn byggeprosjektet i Altea. 

I bystyrets siste spørretime før valget, nektet Listhaug å svare på hvor 
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mange reiser hun har tatt til Spania. Det 
ser ut til at byrådet vil skjule sannheten 
om sykehusskandalen til valget er over. 

Skyhøyt honorar uten faktura 
Mens vanlig meglerhonorar ved tomte
kjøp i Spania er på 5 prosent, be
talte Oslo et honorar på 16,7 prosent 
til Louis Hurtados advokatfirma 
da tomta ble kjøpt i 2005. Det un
ormalt høye honoraret burde fått 
varsellampene til å lyse hos byråd List-
haug. Det motsatte skjedde: Åtte måneder seinere betalte FrP-styrte Oslo 
ut samme beløp igjen - uten å ha mottatt regning. Begge disse utbetaling
ene, til sammen 1 145 000 kroner, ble «feilført» i kommunens regnskap og 
«gjemt» som en del av betalinga for tomta. 

5 millioner til byggeleder - ingenting bygd 
På oppdrag fra Sylvi Listhaug skrev Omsorgsbygg Oslo KF kontrakt med byg
gelederfirmaet Axla Consulting S.L., selv om ingen byggevirksomhet var i 
sikte. Uten byggetillatelse ble ingenting bygd. Men «byggelederne» skrev fete 
timelister. I løpet av ti måneder fikk de utbetalt 5 664 273 kroner før den kom
munale pengekrana ble skrudd igjen 27. april 2007. 

Listhaug må legge kortene på bordet 
Rødt krever en full opprydding og åpenhet om Listhaugs og andre Frp-politik
eres rolle i denne saken. Folk i Oslo har krav på å få vite: 

» Hvorfor Frp holdt andre sykehjemstilbud skjult for bystyret 
» Hvorfor byggelederen fikk utbetalt 5,7 millioner uten å bygge 
» Hvorfor kommunen har brukt titusenvis av kroner på oppvarting av 

spanske politikere 
» Hvorfor megleren har fått honorar som tilsvarer mer enn en tredel av 

kjøpesummen 
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14. september står valget mellom Erling Folkvord og Sylvi Listhaug i Oslo. De 
to står på kampplass, og kjemper om det samme stortingsmandatet. Vil du 
ha mer privatisering, flere smøreturer til Spania og mer høyrepolitikk bør du 
stemme på Sylvi Listhaug. Vil du derimot ha en uredd stemme mot korrup
sjon på Stortinget bør du stemme Rødt og Erling Folkvord. 

Rødts alternativ: 
» Rødt vil bygge ut eldreomsorgen ut fra folks behov, og 

lovfeste retten til sykehjemsplass. 
» Rødt vil gjøre det ulovlig åta ut profitt på eldreomsorg. 
» Rødt vil ha større åpenhet rundt hvordan politikerne 

bruker våre penger. 
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