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Årsmøtet i Oslo MDG vedtok 
i går at partiet ønsker en 
ny gjennomgang av kost-
nadene med nytt Munch-
museum.

De ønsker at man skal se på 
Lambda-prosjektet i Bjørvika og 
også utrede hva det vil koste hel-
ler å bygge et nytt museum på 
Tøyen.

Partiet ønsker at man skal se 
både på byggekostnader og de 
fremtidige driftskostnadene. 
Deretter ønsker de at man vel-
ger det alternativet som totalt 
sett er rimeligst.

Dermed kan det være duket for 
omkamp om Munch.

Tredoble kostnader
Fra før har både Rødt og Frp tatt 
til orde for å droppe byggingen 
av Lambda. Rødt har hele veien 
ønsket et nytt museum på Tøyen, 
mens Frp ønsker å ta i bruk Na-
sjonalgalleriet, som om få år blir 
stående tomt.

Ethvert forslag om å droppe 
Lambda er hittil blitt kontant 
avvist av kulturbyråd Rina Ma-
riann Hansen (Ap).

I fjor høst ble det klart at drifts-
kostnadene til Lambda kommer 
til å bli svært høye. Driften av mu-
seet i Bjørvika er beregnet til å 
koste 344 millioner kroner årlig. 
Selv fratrukket 100 millioner i år-
lige låneavdrag vil utgiftene bli 
tre ganger så høye som driften 
av dagens museum.

Er positiv
Harald Nissen, gruppeleder for 

MDG i bystyret, ønsker en gjen-
nomgang av kostnadene vel-
kommen.

– Dette er en klar beskjed fra 
partiet om at vi står for det sam-
me nå som vi gjorde forrige pe-
riode. Byrådet har også sagt at 
de vil gjennomgå kostnadene 
ved alle større byggeprosjekter 
i kommunen, sier Nissen.

– Men dere åpner nå for Tøy-
en som mulig løsning?

– Årsmøtet var helt klart på 
at det ønsker en slik vurdering. 
Som leder i bystyregruppen er 
det min oppgave å jobbe for det, 
sier Nissen.

Den felles byrådserklæringen 
til Ap, SV og MDG sier bare at det 
rødgrønne byrådet skal arbeide 

for å realisere nytt Munch-muse-
um, ikke hvor det skal ligge. Kul-
turbyråden ønsker ikke å kom-
mentere forslaget fra MDG.

– Det ligger et innbyggerinitia-
tiv til behandling i bystyret om 
det samme. Det har jeg sagt at by-
rådet vil kommentere hvis vi blir 
bedt om det av bystyret, sier kul-
turbyråd Rina Mariann Hansen.
cs@aftenposten.no

Hva vil det koste å bygge et nytt Munch-museum på Tøyen? 
Det ønsker Miljøpartiet De Grønne å utrede.

Åpner for omkamp  
om Munch-museet

Harald Nissen, gruppeleder for MDG i bystyret, ønsker en gjennom-
gang av kostnadene ved Lambda velkommen.  
FOTO: CHRISTIAN SØRGJERD

Hausmanns- 
kvartalet
MDG stemte ned sin egen 
byråds politikk.
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Over 5000 gravide kvinner i Colombia er smittet av zika-
viruset, viser tall fra landets helsemyndigheter. 

Totalt er 31.555 mennesker i Colombia smittet, blant 
dem 5103 gravide, opplyste myndighetene i går. 

Flere tusen kvinner i Brasil og flere andre latinameri-
kanske land har født barn med underutviklet hjerne, så-
kalt mikrokefali. Misdannelsen er blitt knyttet til zikavi-
ruset som hovedsakelig spres med mygg og blodsmitte. 

Den antatte sammenhengen kan bli vitenskapelig 
bekreftet om få uker, ifølge Verdens helseorganisasjon 
(WHO). (NTB)

COLOMBIA

5000 gravide smittet av zikavirus

En eldre beboer ble reddet ut av hjemmehjelpen da 
det begynte å brenne i en enebolig på Storsteinnes i 
Balsfjord. 

Beboeren er fraktet til Universitetssykehuset Nord-
Norge, opplyser politiet i Troms. To fra hjemmehjel-
pen har vært hos legevakt for sjekk. Brannen brøt ut i 
går ettermiddag. 

Det var stor røykutvikling på grunn av brannen, ifølge 
politiet. Huset ble overtent. (NTB)

BALSFJORD

Beboer reddet ut fra brann i bolighus

Pave Frans ble i går den første paven som 
fikk besøke hovedsetet til Mexicos regjering. 
Besøket betegnes som et skritt i riktig ret-
ning for forsoning mellom kirke og stat i 
det voldsherjede landet.

President Enrique Peña Nieto tok imot 
pave Frans på rød løper utenfor Mexicos 
nasjonale palass, der tusenvis av mennes-
ker hadde møtt opp utenfor for å ønske den 
argentinskfødte paven velkommen. Hans 
besøk i palasset er svært symboltungt, et-
tersom det huset sekulære regjeringer gjen-
nom hele 1900-tallet. (NTB)

MEXICO

Pave Frans på historisk besøk

Pave Frans vinker til folk Zocalo-plassen i 
Mexico by. FOTO: GINNETTE RIQUELME

For å kunne utvikle en bedre avis, både på mobil, nettbrett,

nett og papir, er det viktig for oss å ta utgangspunkt i det du

og andre lesere mener om det vi gjør. Det være seg artikler,

annonser eller tema vi setter fokus på. Du er en nøkkelper-

son vi ønsker tilbakemelding fra! Gjennom å besvare våre

undersøkelser tjener du poeng som du kan veksle inn i blant

annet gavekort, flaxlodd eller donasjon til veldedige formål.

Si din mening
–meld deg inn i Aftenposten Leserpanel

Les mer og registrer deg her:
leserpanel.aftenposten.no
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