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Kro nikk
JON EVEN 
ANDERSEN
Jour na list i NTB

Re pre sen tan ter for bi lis ter og 
byg ge bran sjen lik te det de 

hør te da sam ar beids par ti ene la 
130 mil li ar der kro ner i pot ten 
til et nytt og stat lig vei sel skap.

Pen ge ne kom mer fra stat li ge 
over fø rin ger og bom pen ger. 
For det skal det nye sel ska pet 
plan leg ge, byg ge, drif te og 
ved li ke hol de sju vei pro sjek ter 
de nes te 20 åre ne. Sam ferd sels
mi nis ter Ketil SolvikOlsen 
(Frp) sier til NTB at det nye 
sel ska pet vil kun ne for hol de 
seg til fi nan si e ring som 
strek ker seg over fle re år – noe 
som vil gi helt andre mu lig he
ter til ef ek tiv plan leg ging og 
drift enn hva som er til fel let for 

Sta tens vegvesen.
– Vi har brutt noen av 

bar rie re ne med år li ge bud sjett
be vilg nin ger, sier han.

Det stør ste op po si sjons par ti
et re age rer på lan se rin gen med 
en por sjon und ring.

– Mye som ty der på at Sta tens 
vegvesen kun ne gjort det 
samme som be skri ves for det 
nye sel ska pet, blant annet med 
pro sjekt sty ring som vi allerede 
har i dag. Jeg syns det te blir litt 
stuss lig, sier Ingvild Kjerkol 
som sit ter i transportkomiteen 
på Stortinget for Arbeiderpar
tiet. Hel ler ikke ar gu men tet om 
for ut sig bar het slår an.

– Det nye sel ska pet skal få 
ga ran ti er fra sta ten gjennom 
år li ge full mak ter. Det hø res ut 
som slik det er i dag, sier hun.

Bilistorganisasjonen NAF og 
Byg ge næ rin gens Landsfore
ning (BNL) har begge lan sert 
mo del ler som lig ner den 
Høyre, Fremskrittspartiet, 
Venstre og KrF pre sen ter te i 
vand re hal len i Stortinget 
tirs dag.

– Vår næ ring har i vel dig 
mange år et ter lyst stør re 
for ut sig bar het. Det vil øke 
ka pa si te ten, heve kom pe tan
sen og gjø re det mu lig å ut nyt te 

res sur se ne på en bed re måte, 
sier ad mi nist re ren de BNLdi
rek tør Jon Sandnes til NTB. 
Kom mu ni ka sjons sjef Inger 
Elisabeth Sagedal i NAF har 
bare en inn ven ding, hun skul le 
øns ket at sat sin gen var enda 
stør re.

– En his to risk dag for norsk 
sam ferd sel. Vi er vel dig 
be geist ret, sier hun til NTB.

Le de ren av transportkomi
teen på Stortinget, Linda 
Hofstad Helleland (H) sier at 
norsk vei byg ging nå går fra 
stykkevis og delt til lang sik tig 
og helt.

Venst res sam ferd sels po li tis
ke tals mann Abid Raja sier tog 
og syk kel fort satt skal pri ori te
res, og at Sta tens vegvesen 
fort satt skal være sta tens 
vik tig ste vei byg ger.

KrFs Hans Fredrik Grøvan 
me ner at for ut sig bar he ten som 
det nye sel ska pet skal nyte 
godt av, vil være «før s te skritt 
mot et mer mo der ne og 
sam men hen gen de vei nett».

Sam ar beids par ti ene vil også 
ut vi de ord nin gen med vei byg
ging gjennom OPS – of ent lig
pri vat sam ar beid. Med OPS får 
pri va te ak tø rer an svar for både 
å plan leg ge, byg ge, drif te og 
ved li ke hol de vei er.

INGEN UNØD VEN DIG STANS

Gjen nom fø rer
vei pro sjek te ne 

ENI GE: Fra h. sam ferd sels mi nis ter Ketil Solvik-Olsen (Frp), le der av transportkomiteen Linda Hofstad 
Helleland (H), Hans Fredrik Grøvan, KrF og Abid Q. Raja, Venstre. FOTO: NTB/SCANPIX
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I KØ: Gro Mesna Andersen må trolig vente flere måneder for 
å få en legeerklæring som NAV aksepterer.

LEDER

Må endre 
praksisen 
De siste dagene har vi belyst Gro Mesna Andersens 
møte med NAV.  Historien viser med all tydelighet at 
regelverket er for stivbeint.

Hennes to barn på 13 og 15 år lider av Myalgisk 
encefalopati (ME). I cirka tre år har Gro hatt 50 
prosent pleiepenger for å kunne ta seg av barna 
hjemme. Barna har i denne perioden også fått 
oppfølging av en spesialist på barnesykdommer.

Det var derfor naturlig at 
denne privatpraktiseren
de spesialisten med 
ofentlig avtale også avga 
en legeerklæring, da  Gro 
søkte NAV om  ny periode 
med pleiepenger.  Det var 
derimot ikke godt nok. I 
avslaget oppgir NAV at det 
ikke er tilstrekkelig, og i en 
kommentar til Lp poeng

terer de følgende: « ... Legen som har utstedt legeer
klæringen i denne saken har ikke tilknytning til en 
helseinstitusjon. Dette har tidligere vært praktisert 
for liberalt noen steder, men vi har innført lik praksis 
i hele landet. Derfor har Andersen fått avslag på 
søknaden».

Gro Mesna Andersen skal nå klage på vedtaket, og 
resultatet er at hun må stå i kø for å få en legeerklæ
ring fra sykehuset i Drammen. Trolig vil dette ta flere 
måneder. Leder i Norsk barnelegeforening, Jan Petter 
Odden, kaller dette unødig byråkrati i gårsdagens 
papirutgave. 

Det er vi helt enig i. Det er vel og bra at man ønsker 
en lik praksis, men det kan ikke bli slik at legene er 
nødt til å være tilknyttet en ofentlig helseinstitu
sjon. Regjeringen har mål om å ta i bruk flere privat
praktiserende leger for å få ned behandlingstiden. 
NAVs praksis må være på kollisjonskurs med regje
ringens mål. Her må politikerne gripe inn og sørge for 
mer smidig behandling enn hva som er tilfelle nå.

Her må politi-
kerne gripe inn og 
sørge for mer smidig 
behandling.

Jørn Steinmoen
Ansvarlig redaktør
934 26 169


