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Munchmerennbyowikling!

ilår finansakrobaten
i tådhuset
hanvennen
FornebuSoligspar.I torsdagenskommentari Aftenqa
OlaStorøkonomiredaktør
engen presiskarakteristikk
avsmartefinansakrobater
Boligspar,
Han
bakFornebu
skrevat de somtjentegrovt
påå førehundretalls
huskjøpereut i enhengemyr,
manglet <ethvertbegrepom god
forretningsskikb.
Medhielperne
i Rådhuset
børstillesi sammebås.Bystyretsbredeflertallsaja til
oppleggetfra SundalCollier
30.mai2001,i sammemøte
sombyslyretvedtokbilligsalgavsykehusboligene
til
collier09 lvårTollefSund"al
sen.A lesesaksdokumentene
dengangenvårnoktil å åns
hvemsomlåantil å blivinnere og taperepå Fornebu.RV
(i dag Rødt)påpektei bystyremøtetat <(saksf
ramstillinga
og helesaksbeha.tdlingsprosessenviserat det ikkehar
værtviktigfor byrådetå gi
bystyretet oversiktligbeslutnirgsgrunnlag
medsammenlignbare
bud.RVmenerdette
forkludrer
et saksforhold
som
fra før er komolisert.
Sluttregningaior denneavtalen
skalb€talesåv fråmtidigebeooeae,)
Detvarlett å seat de smårhaddelaget
te akrobatene
seget oppleggfor å ta ut sine
gevinsterog forsvinneuten
Vl hevdetat byrådeti
ansvar.
detminste<burdelagtinn
i avtalenmed
bestemmelser
kiøper(dvs.Sundal
Collier
&
co.)somreduserer
kjøpersog
mellommenns
muligandre
het til å henteut ekstrafortie'
nestevedå hevede orisene
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Byrådets lahgYårige, tette
samarbeid med f inan5akrobatene i sund.l Collierhår medført rtore tap, skriv.r Erling
Folkvord, Fakslmlle .v Aften
4. septcmber

som framtidige beboereskal
betale>.
RV sa nei og foreslo i stedet
at byddet skulle(fremme ny
sak der samtligebud framstilles på en måte som gjør det
lett å sammenlignebåde kjøpesum og kostnad for kommunen og de vilkår framtidige
beboerevil bli tilbudt>.
SundalCollierhadde i 2001
så mekt;ge venner i byrådet at
de f:kk det som de ville oå
Fornebu,samtidig som de fikk
kjøpe sykehusboligenepå billigsalg.Resultateter kjempeprofitt for noen få, mens
hundretallsfamilierhar havnet
i et økoromisk uføre.
Tidener inne for å trekke
lærdom.Byrådetslangvarige,
tette såmarbeidmed finansakrobatenei Sundalcollief har
medført store tap både for sykehuseneog tor de innbyggerne som må betale regningen.
Erling Folkvo.d,
bystyrmedlem i Oslo for Rødt

Åpen
debattnødvendi8
Vålerengatil Valle.Aften
bringer22.ds.et inseråthvor
girtil
lalchKjellsen
Christian
bestenoenbetraktninger
omkringet innleggsomjeg hadde i avisen24.juliom VålerengasstadionpåValleHovin.
Somandreleseretør hafått
medseg,varmitt innleggen
kommentartil avisensuttalte
ønskeomat debatten
omkring<Vålerengas
stadionpla(vridd
nerrmåttebli
i enannenretningi tidenfremover,.
Kiellsensyneså deleavisens
syn,og gir uttrykkfor ogsåå
meneat bystyrevedtaket
I 4.
måiåvgjordehvaslagsdebatter somkanønskesvelkom-

menog hvåslagsdebattman
ikkeskalhanoeav.Kjellsen
måselvsagtfå menehvahan
hånelleravivil,menhverken
senharmyndighet
til å avblåmeningsutsedenoffentllge
vekslingomkringkontroversiellebeslutninger
og tiltakuansetthvormyehanmåtte
påberope
segav innsikti
<etdemokrati
funhvordan
gereri pråksisr.
Ogundettegnedevilfortsattmeneat samfunret ikkeer tjent medåt det
leggeslokkpået ordskifte
hvordet tastil ordefor en revedtak.
vurdering
avuheldige
OddGunnarSk.gestd,
Frcgner
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Brul av Aftetpodens rtoff og annonrer
er ikketillaft med mindrc defte er
hjemlet i lov ellcr erskih ån.h.
eAftlnpod.n 2007.
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Munchskunst.Onsdaglveld
sabystFetja til et stort kulturløft for Oslo- motArbeiderpartiets stemmer.ToneTellevik Dahl (Ap) hevderi Aften 2.
septemberat prosessenhar
vært udemokratiskog at den
politiske behandlingenav byrådetsforslaghar vært mangelful]. Det er ikke dktig. Onsdaglwe1dgikk startskuddetfor
detjeg håpervil bli en engasierendeprosesssomvil lede
frem til at Oslobystyreneste
vår kan ta stilling til nyskapende arkitektoniskeløsningerfor
Deichman,Munch og Stenersen.Den politiske og faglige
debatten er ikke avsluttet - det
er nå den starter!
Da byrådetlanserteforslaget
om et størrekulturpolitisk
grep i Osloi mai, ble forsiaget
av mangebetegnetsom den
viktigstekulturpolitiske satsing i Oslopå årtier. Onsdagens
bysttredebatt bekreftet dette.
Bjørwikabtir ikke bare Oslos,
men Norgesnye kultursentrum. Det er riktig som Dahl
skriver at dette er et <stort byutvikJingsgrep>.I mine øyne
er det mer enn det. Det dreier
segom en ny kulturpolitisk giv
for Oslo.Viktigst for meghar
vært hva som er bestfor
Munchs kunst, Deichmanske
bibliotek og Stenersen-samlingen.Jeghar som mål å føre en
kulturyolitikk som ikke er instrumentell,det vil si at kunst
og kulturbare skal utnyttestil
å oppnå andreformå], f.eks.
blutvikling.
EdvardMunchs kunst utgiør
en del avverdenskulturafl.
Osloer Munchsby. Dahl fasts]år da ogsåhelt korrekt at
Munchs kunst utgjør byens
størstekulturskatt. Sålangt er
vi enige.Men Dahl fremsetter
enkeitepåstandersomjeg finner det riktig å imøtegå.
Dahl pastår at byrådet ikke
har utredet nybyggfor Munchs
kunst på Tøyen.Det er helt feil.
Det er på oppdragavblrådet
utarbeideten alternativanalysefor Munch-museetpå Tøyen,
sombystret ble orientert om i
november2o06.
Oslokommune har ikke sviktet Munch-samlingen,som
Dahl hevder:Fra 2004 til 2008
er det bevilgettilsammen 57
millioner kroner til konservering og bevaringav Munchs
kunstskatt. Jeg akter å følge
opp dennesatsingeni årene

w

Oslo kommune har ikke sviktet Munch-samlingen,skriver Torger
Ødegaard. Her sammen med museumsleder på Munch-museet,
F010
IoRG.STENERSEN
IngebjørgYdstie,

fremover.Byrådethar fokusert
på denneviktige oppgaveni
årevis,og dette arbeidethar
for tiden megethøypdoritet.
Men: Utvilsomt gjenstår mye å
gjøre.Vi er ikke i mål. Jegakter å fokuserepå tilgjengeligheten og formidlingen av
Munchskunst i tiden fremover.Formidlingenav Munchs
kunst til barn og ungeblir for
ø\TighØlt prioritert i <Den
kulturelle skolesekken>i det
skoleåretsom nettopp har
startet.Det skal ikke væremulig å væreelevi Oslo-skolen
uten åkjenne til Munchs
kunst!
Dahl gir inntrykk av at Yi prioriterer Munch'museetpå bekostning av Deichmanskebibliotek. Munch-museet<<sniker
i køen>.Ogsådette er feil. Jeg
la fra førstedag i planleggin-

genvekt på at Deichmanske
bibliotek og Stenersen-museet
skulle få minst like godevilkår
ved en nylokalisering som de
ville ha fått påVestbane-tomten. For Deichmansdel innebærerplåsseringeni Bjørvika
ikke bare nærhettil byens
kommunikasjonssentrum,Os10S,men at biblioteket i tillegg
får et selvstendigbygg,noe
som ikke ville havært tilfellet
på Vestbane-tomten.
Bjørvika blir Kultur-Norges
hjerte. Mitt ønskeer at flest
mulig engasjerersegog deltar i
meningsutvekslingensom ligger foran oss.Jeghåper at Dahl
og Artreiderpartiethopper ned
fra gjerdet og slår fØlge- såtar
vi gjerne noen heftigediskusjonerunderoeis.
Torgerødegaard,byrådfor
kulturog utdanning

onsdag;10.9
kl. 17.00og fredag12.9 kl. 15.00
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