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Byggermuskler for
å vinneTrondheim
Ved hjelp av høyreleder
Erna Solberg skal
Yngve Brox vinne
tilbake makta
i Trondheim. De
politiske musklene
skal bygges foran
slaget neste høst.

– Jeg reiser gjerne mange turer
til Trondheim for å hjelpe til, sier
hun. Ordførerkandidat Yngve
Brox har en rekke invitasjoner
klare.
Det er fortsatt elleve måneder

til valget, men den lange valg-
kampen er allerede i gang i høy-
releiren. I går fikk Klæbu besøk
av høyrelederen for å slå et slag
for økt satsing på rehabilitering.
– Trondheim er viktig for oss i

Høyre, og vi skal vinne tilbake
makta. Trondheimerden største
byen hvor vi ikke sitter med den
politiske ledelsen i dag. Lokal-
valg er lokalvalg, men i den grad
jeg kan bidra til å skifte ut ordfø-
rer Rita Ottervik, så skal jeg
stille opp på det.MenHøyre skal
ikke vinne valget gjennom å væ-
re surest mulig mot de rødgrøn-
ne,men vise at våre politiske løs-
ninger er de beste, sier Erna Sol-
berg.

Godemuligheter
Hun mener Høyre har gode mu-
ligheter til å gjenvinne makta i
Trondheim, en posisjon partiet
ikke har vært i siden de tapte for
de rødgrønne under valget i
2003.
– Vi skal utnytte det grunnla-

get vi har til etmaktskifte nå, folk
i Trondheim kan jo selv reflek-

tere over hvor stor suksess den
rødgrønne politikken har vært.
Rita Ottervik lovet før valget i
2003 å fikse barnehagekrisen.
Før 2007 lovet hun å fikse syke-
hjemskrisen. Hun har lånt seg ut
av begge disse krisene. Ottervik
la mye personlig prestisje i å løse
krisen i eldreomsorgen. Folk ser
selv hva som har skjedd. De nye
sykehjemsplassene som er etab-
lert er ikke nok til åmøte det vok-
sende behovet. Dekningen i
Trondheim er fortsatt lavere enn
i Oslo, sier Erna Solberg.
– Lokalt er det en prosess på
gang for å få «gammelordfører»
Marvin Wiseth til å stille på lista,
som ordførerkandidat i et parla-
mentarisk system. Leder i
Trondheim Høyre, Lars Tvete, vil
legge seg på dørmatta til Marvin
for å få han med. Vil du legge deg
der sammen med han?

– Det vil jeg i alle fall ikke an-
nonsere i Adresseavisen. Men
det er ingen tvil om atMarvin er
en godmann for TrondheimHø-
yre. Men nå har ikke bystyret
vedtatt et parlamentarisk sys-
tem. Vi får se hva som skjer, sier
Erna Solberg.
Kommunalråd og ordfører-

kandidat for Høyre, Yngve Brox,
vil gjerne ha Marvin med. Han
vil også bruke Erna Solberg i
kampen for et maktskifte i det
somerkalt det rødgrønne fyrtår-
net Trondheim.
– Jeg regner med at de rød-

grønnekommer til å sørge for ett
renn av statsråder til Trondheim
de neste månedene for å få bi-
stand i valgkampen. Vi i Høyre
skal invitere Erna hit mange
ganger. Vi skal lære av hennes
måte å snakke om vår egen poli-
tikk på, ikke bare snakke stygt

om alle de andre, sier Yngve
Brox.

Ressurssløsing
I går var høyrescenen lagt til
Trondheims nabokommune,
Klæbu. På Selli rehabiliterings-
senter krydde det med høyre-
folk. Temaet var å la private re-
habiliteringssentra som Selli
slippe mer til i arbeidet med å få
folk friske etter operasjoner. Hø-
yre vil satse mer på rehabilite-
ring, både av yrkesaktive men-
nesker og eldre.
– Vi trenger et kraftig løft in-

nenfor rehabilitering. Både
overfor den gruppen som skal
tilbake til arbeidslivet, men ikke
minst overfor eldremennesker. I
dag sendes altfor mange eldre
med nyopererte hofter rett fra
operasjonsbordet til sine hjem
uten rehabilitering. Mange flere
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