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Vil ha
høring
om Oslosykehus

DETTE ER SAKEN
Q Ifjor høst ble det klart at deler av
v
eliten i Afghanistan hadde tappet
banken for milliardsummer. Tilsammen tapte banken 850 millioner
dollar (5,7 milliarder kroner), tilsvarende 94 prosent av alle utlån.
Q Da skandalen ble kjent valgte De
et
internasjonale pengefondet umiddeld l
bart å fryse sitt støtteprogram på 70
millioner dollar. Afghanske myndigheter ﬁkk overlevert en liste med krav
som måtte innfris for at programmet
skulle kunne gjenopptas.
Q Norge og andre vestlige donorer
valgte å fryse overføringer på 280
millioner til ﬂergiverfondet Afghanistan Reconstruction Trust Fund –
ifølge UD den viktigste kanalen for
internasjonal bistand til landet. Dette
satte utviklingsprogrammer i fare.

NORGES BISTAND
TIL AFGHANISTAN

HELSE

Q Har de siste årene overført 750 millioner i året – har gitt tilsammen
minst 5 milliarder de siste ti årene.
Q 40 prosent kanaliseres gjennom
Afghanistan Reconstruction Trust
Fund, resten kanaliseres gjennom
FN-organisasjoner og NGO-er.

Q

BIDRAR IGJEN I
AFGHANISTAN. Espen Barth
Eide mener vi må leve med
noe tap av bistandspenger.
Foto: Christopher Olssøn

BISTAND

Utenriksdepartementet
overfører nå 280 millioner
kroner til Afghanistan.
Pengene ble frosset etter
en korrupsjonsskandale i
Kabul Bank.

BMW Service

SIRIANNE DAHLUM
OSLO

NOEN “KAN” ALT.
VI ER BEST PÅ BMW.
Noen verksteder sier de er billigere, like gode på alle bilmerker og bruker deler som er “like gode
eller bedre enn originaldeler”. Det får være deres sak. BMW Service vet bedre, og vi konsentrerer
oss derfor om det vi virkelig er gode på:
• Fullstendig gjennomgang av bilens servicepunkter.
• Oppgraderering av bilens programvare til siste versjon.
• Grundig informasjon om utbedringer bilen din
trenger, og avtale på forhånd før vi reparerer.

•
•
•
•

Pris på forhånd, og levering til avtalt tid.
Servicehistorikk som sikrer bilens bruktverdi.
BMW originaldeler optimalt tilpasset din bil.
Alle bilens garantier blir opprettholdt.

BMW Service tar hånd om din bil. Da er den 100 % BMW også etter service.

VELG BMW SERVICE – KVALITET LØNNER SEG ALLTID.
Bavaria Oslo AS

Bilia Follo

Furubakken Bilverksted

www.bavariaoslo.no
T: 23 37 72 20, Økernveien 99

http://follo.bilia.bmw.no
T: 64 97 78 00, Myrfaret 1

www.furubakken.no
T: 67 11 18 80, Furuveien 2

Bavaria Gardermoen AS

Bilia Fornebu

Stenshagen Bil AS

www.bavariagardermoen.no
T: 63 94 24 80, Gardermoen

http://fornebu.bilia.bmw.no
T: 67 59 29 00, Widerøevn 5

Oslo: T: 22 51 56 00, Drammensvn 213
Lillestrøm: T: 64 84 73 00, Åråsen stadion

* Kontakt ditt BMW-verksted for mer informasjon.
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i har holdt penger
tilbake, i påvente av at
afghanerne skjerper
seg. Vi mener det nå er blitt gjort
grep som gjør det mulig for oss
å overføre pengene vi har holdt
tilbake, tilsvarende 280 millioner kroner, sier Espen Barth
Eide, statssekretær i Utenriksdepartementet.
DN har tidligere skrevet at
Norge, i likhet med en rekke
andre vestlige land, har holdt
tilbake store deler av bistanden
til Afghanistan etter korrupsjonsskandalen i Kabul Bank. Nå
har Norge og de andre giverlandene valgt å gjenoppta overføringene til Afghanistan Reconstruction Trust Fund, en av de
viktigste kanalene for internasjonal bistand til landet. Begrunnelsen er en oppfatning om
afghanerne har gått tilstrekkelig
langt i å oppfylle en rekke krav
fra Det internasjonale pengefondet (IMF) om å rydde opp
etter skandalen. Beslutningen
ble tatt bare dager etter at det
afghanske parlamentet gikk med
på dekke opp tapene til sentralbanken med opp til 825 millioner dollar.
Rekapitalisering avgjorde
– Myndighetene har kommet
langt i å etterkomme kravene
som IMF har satt. Når afghanerne tar konkrete grep som vi
har etterlyst, må vi se på det som
positivt, sier Eide.
Han sier at det har vært avgjørende for beslutningen at det
afghanske parlamentet godkjente rekapitaliseringen av
Kabul Bank. Eide mener dette

viser at det har vært riktig å
holde pengene tilbake – da dette
faktisk har ført til endringer i
politikken.
Utenriksdepartementet utelukker ikke at pengene
kan bli holdt tilbake på nytt.
Samtidig erkjenner Eide at
korrupsjon vil være en vedvarende utfordring:
– Hvis det nå ryddes opp, får vi
leve med noen tap. Dette er noe
vi er vant til fra våre engasjement
i postkonfliktsamfunn. Vi står
ovenfor et stort dilemma her. På
den ene siden er vi et av landene
som er tydeligst på at afghanerne
må få styre selv i eget hus.
Samtidig er det et viktig mål for
oss at vårt arbeid bidrar til godt
styresett, sier han.
Ved å forplikte seg til å rekapitalisere Kabul Bank, vil afghanske
myndigheter selv måtte erstatte
det som ikke er mulig å inndrive.
Flere setter nå spørsmålstegn ved
hvor disse pengene skal tas fra, i
et land som ifølge Verdensbanken
har 97 prosent av nasjonalproduktet knyttet til midler fra internasjonale bidragsytere og militær
innsats.
Få inntektsmuligheter
– Det blir nok det internasjonale
samfunnet som til slutt må ta
regningen, sier Arne Strand,
forskningsleder ved Chr. Michelsens Institutt (CMI).
Han viser til at det ikke er
snakk om særlig omfattende
midler afghanerne selv tar inn.
Strand mener Kabul Bankaffæren er nok et bekymringsverdig eksempel på at presidenten og hans venner slipper
unna med å berike seg på
bistandsmidler.
Han får støtte av rådgiver
Helge Lurås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).
– Selv om afghanerne bruker
av egne inntekter, så betyr det i
realiteten at vestlige land må
skyte inn penger på andre
områder. På en eller annen måte
vil regningen havne på vestlige
donorer, sier han.
sirianne.dahlum@dn.no

Fusjonsprosessen ved
Oslo universitetssykehus
kan bli gjenstand for
høring i Stortingets
kontroll- og konstitusjonskomité. KrF tar opp saken
i dagens møte i komiteen,
og får trolig støtte.
ÅSNE HAUGLI
OSLO

K

rFs parlamentariske leder
Dagfinn Høybråten mener
det er på tide for Stortinget
å gripe inn i regjeringens håndtering av den gigantiske fusjonsprosessen som pågår ved Oslo
universitetssykehus (OUS). Han
mener dette må gjøres ved at
kontrollkomiteen reiser sak.
– Alle faresignaler vi får, tyder
på at omstillingsprosessen ved
OUS er ute av kontroll. Det er
nødvendig
at
regjeringen
kommer til Stortinget, og at vi får
sikret at pasientene ikke blir
skadelidende, sier han.
Høybråten viser til at Stortinget til nå har stilt regjeringen
22 spørsmål om fusjonsprosessen
ved
Nord-Europas
største
sykehus, og at alle svar har gitt
inntrykk av «fred og ingen fare»
– inkludert statsminister Jens
Stoltenbergs svar i Stortingets
spørretime igår.
Sannhetens time
KrF får trolig nødvendig støtte til
å igangsette kontrollsak: Komiteens leder, Anders Anundsen
(Frp), er enig med Høybråten i at
fusjonsprosessen ved OUS nå kan
egne seg som høringssak.
– Alvorlighetsgraden og
kritikken av det som skjer ved
OUS, er ganske sterk. Situasjonen
vi opplever, er dramatisk. Det er
ikke unaturlig at kontroll- og
konstitusjonskomiteen går inn i
dette. Først må vi jo stille noen
innledende spørsmål til statsråden, sier komitélederen.
Frp har tre medlemmer i komiteen – og støtte fra tre personer i
komiteen er alt KrFs representant i komiteen, Geir Jørgen
Bekkevold, trenger.
Kontrollkomiteen kan beslutte
å starte en sak dersom minst fire
av komiteens 11 medlemmer
ønsker det. En sak starter med
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«SANNHETENS TIME».
KrF kan få støtte for åpen
høring i Stortinget om
forholdene rundt fusjonsprosessen ved OUS. Her KrFleder Knut Arild Hareide (til
venstre) og parlamentarisk
leder Dagﬁnn Høybråten.
Foto: Ida von Hanno Bast

KONTROLL- OG
KONSTITUSJONSKOMITEEN
Q Fører kontroll med at regjeringen
og forvaltningen gjennomfører Stortingets vedtak.
Q Kan foreta egne undersøkelser i
forvaltningen dersom den ønsker å
kontrollere om politikken er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner.
Q Beslutningen om å starte undersøkelse kan fattes av en tredjedel av
komiteens medlemmer – det vil si ﬁre
personer.

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS)
( )
Q Ble til 1. januar 2009 ved en fusjon
av Rikshospitalet/Radiumhospitalet,
Ullevål universitetssykehus og Aker
universitetssykehus.
Q Fusjonsprosessen skal pågå over
ﬂere år. Ullevål skal bli storbysykehus, mens høyspesialisert virksomhet
ﬂyttes til Rikshospitalet. Aker legges
gradvis ned som sykehus.
Q Norges største sykehus, med
20.000 ansatte og et budsjett på 17
milliarder kroner.

skriftlige spørsmål til den aktuelle statsråd. Deretter må samme
mindretall beslutte at det skal
reises sak i form av en åpen
høring i Stortinget.
– Vi har kommet til sannhetens
time, sier Høybråten.
Han peker på at den «meget
solide» Siri Hatlen gikk av som
administrerende direktør på
forsommeren fordi hun ikke så
oppdraget fra eier som mulig, at
styreleder Göran Stiernstedt så
ble satt til side forrige uke til
fordel for den «lojale byråkrat»
Stener Kvinnsland, som er sjef for
Helse Bergen.
– I tillegg har vi advarsler fra
fylkeslegen i Oslo – og de klareste
advarslene har kommet fra
legenes
tillitsvalgte,
sier
Høybråten, og viser til at tillitsvalgt for legene, Åsmund Bredeli
ved OUS, skrev i DN i høst at
«Sykehuset kollapser».
Ikke med på høringssak
Høyres nestleder Per-Kristian
Foss og Venstres leder Trine Skei
Grande er også med i kontrollkomiteen. Foss sier han kan være
med på å stille spørsmål til statsråden, men at sykehusfusjonen
ikke egner seg som høringssak.
Det lyktes ikke DN å få i kontakt
med Skei Grande igår.
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