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– Det er altfor mange om-
kamper på kulturfeltet. La 
oss nå få gjennomført det 
Oslo-politikerne er blitt enige 
om, sier statsråden.

De 605 millionene som er lovet til 
nytt Munch-museum, skal over-
føres i løpet av en fireårsperiode, 
med første utbetaling i 2017. Bak 
tildelingen ligger det likevel en 
klar forutsetning om at Oslo kom-
mune må forplikte seg til å reali-
sere Lambda.

For Regjeringen er det uaktuelt 
å være med på spleiselaget hvis by-
rådet i Oslo bestemmer seg for å 
gå for et nytt Munch-museum på 
Tøyen, slik Miljøpartiet De Grønne 
har tatt til ordet for. I forrige uke 
tok også en gruppe innbyggere til 
orde for at byggingen av Lambda 
stoppes.

– Staten har gitt Oslo kommu-
ne tilsagn om et tilskudd på 605 

millioner kroner til investering 
av nytt Munch-museum, og det er 
Lambda. Punktum, sier kulturmi-
nister Linda Hofstad Helleland (H) 
til Aftenposten.

Hun er krystallklar på at Oslo 
kommune nå må gjennomføre 
Bjørvika-prosjektet.

Går gjennom kostnader på nytt
Tirsdag skrev Aftenposten at det 
allerede var inngått entrepriser 
for én milliard kroner for det nye 
museet i Bjørvika. 525 millioner 
av dette er allerede utbetalt. Dette 
kommer da på toppen av de 605 
millionene som blir borte hvis 
Lambda skrotes.

– Bevilgningen fra Staten vil 
åpenbart bli en del av vurderin-
gen når byrådet skal diskutere 
veien videre. Hvordan vi skal føl-
ge opp innbyggerinitiativet som 
er kommet, og vedtaket fra MDGs 
årsmøte, er noe vi må komme til-
bake til, sier kulturbyråd i Oslo, 
Rina Mariann Hansen (Ap). 

Før jul bestemte byrådet i Oslo 
seg for å kvalitetssikre drifts- og in-
vesteringskostnadene for det nye 

museet. Den prosessen er de godt 
i gang med. De siste beregningene 
viser at de årlige driftsutgiftene 
kommer på 344 millioner kroner.

– Dette er noe vi skal kvalitetssi-
kre frem mot neste års budsjett. 
Jeg er ganske sikker på at tallet blir 
lavere, sier Hansen.

Vil ha mer hjelp fra Staten
Hun vil nå be om et møte med Hel-
leland, som tok over som kultur-
minister like før jul. Oslobyråden 
har nemlig en forventning om at 
Staten også må inn på driftssiden 
av det nye museet.

– Munchmuseet har en stor ver-
di for Staten Norge som en viktig 
døråpner i en hel rekke land. Der-
for har jeg en forventning om at 
Staten også må bidra på driftssi-
den, sier Hansen. 

Hun ønsker ikke å tallfeste hva 
regjeringen bør bidra med utover 
de 605 millionene de allerede har 
bevilget.

– Det er litt tidlig å tallfeste, men 
fra andre museer vet vi at Staten 
bidrar med en tredjedel på drifts-
siden, sier kulturbyråden.

Venstre: – Veldig skuffet
Til dette svarer kulturministeren 
følgende:

– Dette innebærer i så fall en helt 
ny diskusjon. Hvis Oslo kommune 
mener at Staten skal inn på drifts-
siden for Munch, så må det også 
gjelde alle store kulturinstitusjo-
ner i Oslo. Det er en helt ny og stør-
re debatt, og som igjen vil gjøre 
at gjennomføringen av akkurat 
dette prosjektet er vanskelig, sier 
kulturministeren, som legger til 
at hun gjerne møter Hansen.

Venstre-leder Trine Skei Grande 
har vært sterkt engasjert i kampen 
for nytt Munch-museum. Også 
hun er klar på at Statens bidrag 
bortfaller hvis Lambda skrotes.

– Dette har vi ventet lenge nok 
med. Jeg er veldig skuffet over et 
byråd som skal sette kulturpro-
sjekter på vent. Statens bidrag 
handler om å bygge et nytt mu-
seum og utvikle Oslos som kultur-
by, ikke om å sette ting på spare-
bluss, sier Grande. 
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Kulturministeren ønsker at det nye Munch-museet skal ligge i Bjørvika. Det er også forutsetningen for den statlige støtten på 605 millioner kroner.  FOTO: HERREROS ARQUITECTOS

Fakta

Lambda 
XX Oslo kommune har vedtatt å 
bygge nytt museum for Edvard 
Munch og Stenersen-samlingen i 
Bjørvika.
XX Museet er plassert ytterst på 
Paulsenkaia, sydøst for Operaen. 
XX Prosjektnavnet er «Lambda». 
Arkitekter er spanske Estudio 
Herreros.
XX Kostnadsrammen for etablerin-
gen av Lambda er 2,761 milliar-
der kroner (i 2019-verdi).
XX Byggingen av det nye museet 
er i gang, og museet skal etter 
planen stå ferdig i 2019.
Kilde: Kultur- og idrettsbygg (KID),  
Oslo kommune.

Munch-millioner er  
øremerket Bjørvika

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er  
klinkende klar: Hvis Lambda ikke realiseres, kan Oslo  
se langt etter statsgarantien  på 605 millioner kroner.

Venter du på time til
MR-undersøkelse?

Volvat Majorstuen har kort ventetid.
Kontakt oss på tlf. 22 95 76 27.

Borgenveien 2A, 0370 Oslo
www.volvat.no
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