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Finansbyråd Robert Steen er bekymret for Os-
los økonomi og for hvordan kostnadene for 
Deichman og Munch-museet i Bjørvika har 
eskalert siden byggevedtakene ble gjort. Hvis 
ordet skandale skal brukes, må det gjelde saks-
behandlingen av prosjektene i de to tidligere 
byrådsperioder. Bare den som har fulgt dårlig 
med, kan bli overrasket over at det nye byrådet 
nå tar betenkningstid.

Politisering erstatter dårlig forundersøkelse
Kulturbyggene i Bjørvika inngår i et kjent 
mønster: Produktivitetskommisjonen påpekte 
tidligere i år de spektakulære overskridelser i 
offentlige prestisjeprosjekter, øyensynlig for å 
drive dem gjennom. Statsviter Øyvind Østerud 
fulgte opp i Aftenpostens Uviten-spalte med å 
minne om at politikerne aldri stilles til ansvar 
for dette – med eksempler fra Holmenkollbak-
ken til risikoen ved Lambda – og sender regnin-
gen til skattebetalerne. 

Mye tyder på at dette bare er halve historien: 
Politikerne vet ikke hva de gir seg i kast med, 
men bestiller konsulentuttalelser som bekref-
ter forhåndskonklusjonene. Når det gjelder 
Bjørvika spesielt, varslet Norges Geotekniske 
Institutt allerede i 2008 om den dårlige bygge-
grunnen i området. I mai 2014 påpekte de pa-
radokset i at så mange nasjonale prestisjepro-
sjekter skulle reises på byens dårligste grunn: 
«Lambda (Munch-museet) kommer heller ikke 
på den «beste» tomten i byen. Men dette er jo 
politikk.» Nettopp. Politisering erstatter dårlig 
forundersøkelse.

Spørsmålet er hvorfor «så mange nasjonale 
prestisjeprosjekter» absolutt skulle til Bjørvika. 
I tilfellet Munch-museet er det godt dokumen-
tert at flyttingen fra Tøyen skyldes samrøre 
mellom kommersiell utbygger og politikere. 
Saksbehandlingen er gjennomhullet av bak-
romsavtaler, manipulasjon, talljuks og politisk 
press, direkte og indirekte støttet av ukritiske 
medier og en offentlig korttidshukommel-
se. Resultatet er et uegnet museum til absurd 
høye bygge- og driftsomkostninger, i realite-
ten et dusinkonsept uten hensyn til moder-
ne, funksjonelle museumsfaglige krav. Bedre 
kunne det heller ikke bli, med Paulsen-kaias 
begrensninger og utbyggers fortjeneste ved 
prestisjebygg i området som selve utgangs-
punktet – men betalt av det offentlige.

Drar i bremsen
Prisgaloppen får altså det nye byrådet til å dra 
i bremsen: I 2011 lokket Høyre med en «prisga-
ranti» på 2,7 milliarder for Munch-museet og 
Deichman samlet. I mai 2013, ved «Tøyen-kom-
promisset» med SV, kostet Lambda alene 1,7 
milliarder. To måneder senere «husket» byråd 
Hallstein Bjercke (V) at en ufullstendig kal-
kyle likevel ble over 2 milliarder, men meldte 
fra først året etter. Prisstigning pr. 2019 anslås 
til nesten 2,8 milliarder, før spadestikk – pluss 
snart Bjerckes lite kjente 80 millioner før start.

Ingen vet hvor dette kan ende. Bare én ting 
er verre enn en betent sak: å iverksette den. Sa-
ken bør granskes for å redde Oslo-politikkens 
omdømme.

Debatt
Erling S. Skaug
professor emeritus,  
Universitetet i Oslo

Bjørvika. Belastningen 
ved å stoppe prosjektet er 
liten sammenlignet med 
belastningen ved å fullføre.

Prestisjebygg 
bør granskes

SEKS av medlemmene i det sittende Kringkas-
tingsrådet er oppnevnt av Høyre/Frp-regjeringen. 
I lys av det oppleves rådets ferske anbefaling om 
å bygge opp et miljø for høyrevridd satire i NRK 
som ufrivillig komisk. Når rådet først finnes, er 
det ikke unaturlig at det diskuterer programinn-
holdet i NRK, deriblant satiren. Men rådet burde 
ikke finnes, og satiresaken er først og fremst en 
påminnelse om det.

I MOTSETNING TIL andre sjefredaktører i Norge er 
NRK-sjefen underlagt politisk styring av hovedlin-
jene i virksomheten. Det er naturlig for en statlig 
allmennkringkaster, som blant annet skal ta et sær-
lig ansvar for at begge målformer brukes i nyhets-
språket, at samiske barn får barne-TV tilpasset sine 
referanser, og at kulturuttrykk som ikke er opplagte 
publikumsmagneter, blir vist frem. Kringkastingsrå-
dets oppgave er, ifølge Kringkastingsloven, å drøfte 
og uttale seg om hovedlinjene for programvirksom-
heten i NRK. Det skal gjøres på vegne av allmennhe-
ten, altså publikum, og tanken er i utgangspunktet 
sympatisk.

DEN MEST substansielle kritikken mot rådet gjen-
nom mange år, formidlet av Redaktørforeningen, 
jurister og medievitere, har nettopp handlet om at 
rådet ikke konsentrerer seg om hovedlinjene, som 
om programtilbudet inneholder for mye sport el-
ler for lite barne-TV, men beveger seg langt inn i 
redaktørgjerningen med detaljerte drøftinger av 
redaksjonelle prioriteringer i enkeltprogrammer. 

Ett eksempel er uttalelsen om programserien 
Trekant, der rådet slo fast at redaksjonen hadde 
lagt for lite vekt på sårbarhet og følelser, og i for 
stor grad fremstilt sex som noe overfladisk og tek-
nisk. Et annet eksempel er da Fredrik Skavlan selv 
stilte i Kringkastingsrådet for å forsvare intervjuet 
han gjorde med Sverigedemokraternas partile-
der, Jimmie Åkeson. Tre medlemmer stemte for 
å gi Skavlan kritikk for intervjuet, ni stemte mot, 
men bare ett av medlemmene gjorde det opplagt 
riktige: Å avstå fra å stemme, med begrunnelse i 
at Kringkastingsrådet ikke bør avgi uttalelser om 
enkeltprogrammer. Igjen, alt dette er selvsagt legi-
timt å mene og fremføre, men det oppfattes som 
mer enn meningsytring når det kommer fra et po-
litisk utnevnt råd.

NÅR KRINGKASTINGSRÅDET anbefaler NRK å bygge 
opp et høyrevridd satiremiljø i tillegg til det ven-
strevridde, er det bare enda et eksempel på detaljert 
og faglig svak synsing. Rådsmedlemmene hadde 
hver for seg stått seg på å fremføre kritikken mot 
NRKs profilvalg i andre sammenhenger enn møter 
i Kringkastingsrådet. Kritikken hadde sannsynligvis 
veid tyngre også, fordi diskusjonen hadde handlet 
om innholdet i kritikken fremfor rådets eksistens-
berettigelse.

I 2015 kan NRKs programtilbud diskuteres i 
NRKs egne kommentarfelter, på NRKs mange Fa-
cebook-konti eller hvor som helst ellers i sosia-
le medier. Mediene er, heldigvis, blitt bedre til å 
drive kritisk journalistikk mot hverandre, gjerne 
med utgangspunkt i reaksjoner fra publikum på 
sosiale medier. Misfornøyde seere og lyttere kan 
klage til redaktøren, som i alle andre medier, el-
ler til PFU, når de mener at NRK har begått et etisk 
overtramp. «Rådet er ingen domstol, verdien lig-
ger i diskusjonene», skrev Kringkastingsrådets 
medlem Elin Ørjaseter på bloggen sin i sommer. 
Diskusjon om NRKs virksomhet har stor verdi, 
men vi trenger ikke et politisk utnevnt råd for sik-
re at den foregår. 
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