
APPELL TIL OSLOS BEFOLKNING OM KOMMUNEVALGET 

Ullevål må ikke legges ned! Ste.m på partier som støtter reell utredning av 
Aker/Ullevål-alternativet med Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen! 

Under en pressekonferanse 7.august 2019 var ni partier som er, eller kan bli, representert i 

Oslo bystyre etter valget i høst enig om behovet for en full utredning av et alternativ der 

sykehusdriften på Ullevål fortsetter. Senterpartiet var tydeligst. Deres forutsetning for å 

inngå i en blokk, er at blokken går inn for full utredning av Aker/Ullevål-alternativet. Kun de 

gamle styringspartiene Arbeiderpartiet (AP) og Høyre (H) vil ikke støtt denne konklusjonen . 

Men i Høyre er det innad uenighet idet både stortingspolitikere, flere bydelsutvalgsleder og 

Høyres seniorråd i Oslo vil ha slik utredning. Også AP's representantskap i Oslo vil utrede. I 

en spørreundersøkelse som folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus har gjort i begynnelsen av 

august 2019 bekreftes det som ble annonsert under pressekonferansen: 

Av 11 bystyrepartiene som stiller liste til valget svarte Helsepartiet (HP), Frp, MDG, Rødt, Sp, 

SV og V at utnyttelsen av tomta på Gaustad var miljømessig problematisk. H at både Gaustad 

og Ullevål har det problemet. De andre svarte ikke. 

På spørsmål om beslutningsgrunnlaget er godt nok svarer HP, Frp, Krf, MDG, Rødt, SP, SV og 

V nei. Ap svarer ikke. H at de ikke vil ha omkamp 

På spørsmål om partiet vil ha full utredning svarer HP; Frp, Krf, MDG, SV, Rødt, Sp, SV og V 
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noe nav spørsmålene, har bevaring av Ullevål på sitt program. Krf stortingsgruppe svarer 

nei. 

På spørsmål om partiet vil sørge for at Aker bygges som lokalsykehus for alle fire bydeler i 

Groruddalen svarer HP, H Stortingsgruppe, Frp, Krf, MGD, Rødt, Sp, SV, V ja. Ap svarer ikke. 

På spørsmål om partiet vil gå inn for statslån i statsbudsjettet 2020 svarer stortingsgruppene 

til MDG, Rødt, SP. SV og V nei. Høyre at de vil de svare på når statsbudsjettet legges frem . De 

andre svarer ikke, men Frp's bystyregruppe svarer at de vil frarå det. 

Undertegnede aksjonsgruppers konklusjoner med hensyn til kommunevalget i Oslo er: 

• Stem på partier som støtter reell utredning av Aker/Ullevål-alternativet dvs HP, 

Frp, Krf, MDG, SV, Rødt, Sp, SV og V og Nei til bompenge partiet (FNB) 

• I Arbeiderpartiet og Høyre spriker meningene. Partiene må avklare sine holdninger 

og være positiv til utredning av Aker-Ullevål alternativet for å få din stemme 

• Partiene bør stille seg bak kravet om at Gaustad sykehus ikke må nedlegges, og at 

Gaustads område må forbeholdes psykiatri 

Maren Rismyhr, Aker Sykehus Venner 

Mariane Sandholdt, Stiftelsen Gaustadklubben 

Rolf Kåresen, Redd Ullevål sykehus 

Hans Erik Heier, Rikshospitalets Venner 
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