
Resolusjonsforslag  til behandling på rep.skap 14.2 fra Oslo MDGs bystyregruppe 

Oslo MDG krever at Helse Sør Øst blir pålagt å utrede fortsatt drift og utvikling av 
Ullevål sykehus som fullverdig alternativ til eksisterende utviklingsplan for 
sykehusene i Oslo. 

Vi krever at Helse Sør Øst  også må dokumentere klimaeffekten av de ulike 
alternativene. 

Videre planlegging og eventuelle forberedelser til salg av Ullevåltomta må stilles i 
bero inntil kunnskapsgrunnlaget er på plass. 

Helse Sør Østs planer for sykehusene innebærer nedleggelse av Ullevål sykehus og ny 
utbygging på Aker og Gaustad. Planene skaper stor uro og bekymring for helsetilbudet til 
Oslos befolkning, både blant helsepersonell og i bydelene. Planene innebærer  en 
reduksjon av tilgjengelig liggedøgn for Oslos befolkning på 15 prosent, uten at det er lagt 
planer for hvordan det reduserte  tilbudet skal dekkes opp av primærhelsetjenesten i 
bydelene. 

De finansielle forutsetningene for Gaustad-prosjektet er svært usikre, og en 
kostnadssprekk vil kunne sette andre sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst i fare og ramme 
helsetilbudet til 2,9 millioner mennesker, både i Oslo og de andre fylkene på Sør- og 
Østlandet. 

Den planlagte utbyggingen med høyhus og fortetting på Gaustad er også i strid med 
kommuneplanen for Oslo og i konflikt med nasjonalt viktige kulturminner, natur og 
landskapsverdier. 

At sykehusplanene skal finansieres med salg av Ullevål legger i tillegg et utilbørlig press 
på byutviklingen og bystyret. Fremfor en kommunalt styrt og åpen planprosess, vil 
salgsverdien kunne bli styrende for utnyttelsen og utviklingen av dette sentrale 
byområdet. 

Flyttekabalen medfører antakelig at flere relativt nye og velfungerende sykehusbygg på 
Ullevål må rives . Hva dette betyr i et klima-og miljøperspektiv er ikke utredet. I en tid da 
klimakrisen krever raske og omfattende utslippskutt i alle sektorer,  bør det være en 
selvfølge at så store utviklingsprosjekter kan legge fram et klimaregnskap som viser at 
planene vil medføre reduserte, ikke økte utslipp over levetiden.


