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Oslos byutvikling er preget av stadige om-
kamper og dårlige kompromisser. Byre-

gjeringen hadde knapt tiltrådt før de satte det
nye hovedbiblioteket i Bjørvika i spill. Raymond
Johansen krevde gjennomgang av alle kostnader,
en gjennomgang som endte med at Deichman
blir bygget, men at inntil 40 prosent av arealet

skal leies ut til and-
re enn biblioteket
selv. I gjennom-
gangen spøkte også
det nye Munch-
museet i bakgrunn-
en. Byrådet snakket
mye om driftskost-
nadene for de to

byggene, og var klare på at de også ville sette i
gang en liknende gjennomgang av Lambda. Kul-
turbyråden har varslet at hun vil kutte i drifts-
kostnadene. Det er både forståelig og klokt at
byrådet selv vil kontrollere framdrift og kost-
nader for samtlige store byggeprosjekter fram-
over.
Å grundig kontrollere er klokt, å overse grun-
dig arbeid er uklokt. I helga vedtok Oslo MDG
ikke bare at de ønsker en ny gjennomgang av
prosjektet, men også en ny sammenlikning med
å bygge nytt museum på Tøyen. Blir den gjen-
nomført, setter den hele museet i fare.

Det er nemlig ikke manglende utredninger
som er byrådets problem, det er kostnader.

Veien fram til første spadetak var i begge disse
sakene brolagt med grundige utredninger og ar-
kitektkonkurranser. I mellomtida har de gamle
bygningene forfalt. Det gamle hovedbiblioteket
har vært uegnet til bibliotekdrift nesten siden det
ble bygget. Munch-museet på Tøyen har utstil-
lingslokaler til en liten del av kunstnerens verker,
slik at mesteparten av kunsten
til enhver tid er stuet bort i ma-
gasinene. Alternativer på Tøyen
og andre steder i byen har vært
grundig undersøkt i flere run-
der. Derfor var det en seier for
både kunsten og byen da mu-
seet Lambda ble vedtatt i
2013. Museet skal etter pla-
nen stå ferdig i 2019, i et stor-
stilt spleiselag der Staten bidrar
med 605 millioner kroner. En
halv milliard er allerede utbetalt
til ulike entreprenører, avtaler er
alt inngått for det dobbelte. Om
ikke Lambda bygges, forsvinner
pengene fra Staten.

I byrådserklæringen skrev Ar-beiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosi-
alistisk Venstreparti at «nytt Munch-museum
skal fullføres.» Skal dette byrådet oppfylle sitt
eget løfte, må de fortsette byggingen av Lambda
uten ytterligere forsinkelse.

Bygg
Lambda

over utviklingen i de kreative næ-
ringene i Norge. Veksten har vært
betydelig mindre enn for resten
av fastlandsøkonomien, og fallet i
mediebransjen er en avgjørende
del av forklaringen.
Samme uke har opposisjonen

på Stortinget, anført av Arbeider-
partiet, argumentert sterkt for å gi
hundretalls millioner i økono-
misk støtte til én nyhetsleveran-
dør i Bergen. Ifølge den siste må-
lingen fraTNSGallup sier 80pro-
sent av befolkningen at digitale
medier er viktigst når det gjelder
nyhetsoppdatering. At sentrale
aktører på Stortinget vil møte ut-
viklingenmed å gi støtte til én ak-
tør basert på en gammeldags
struktur med linær tv-distribu-
sjon, er pussig. Og skuffende.

LOKALISERINGSDEBATTEN
vinner alltid, også denne gang.
Men det er håp i hengende snøre.
Mediemangfoldsutvalget skal
legge fram sin rapport i mars nes-
te år. Det har fått sommandat å se
på helheten i den norske medie-
politikken. La oss bare håpe at in-
gen dårlige forhastede løsninger
blir vedtatt før den tid, slik at de-
res mandat blir vingeklippet. At
TV 2 ikke er lovet penger, er en li-
ten seier å så måte. Norsk medie-
politikk trenger en full overha-
ling, ikke flekkvis rustmaling.

Finsk fjernsynsteater

Byen er Bergen og laget er sann-
synligvis TV 2. Men om kanalen
får noen penger for være kom-
mersiell allmennkringkaster, sier
dennye avtalenpå Stortinget som
ble inngått i går ingenting om.
Sannsynligvis fordi opposisjonen
og støttepartiene Venstre og Krf
ønsket å haHøyremedpå avtalen.
Det er bare Frp som stiller seg

på utsiden av enigheten om me-
diepolitikken på Stortinget, og
med det er detmeste som før. Av-
talen, som er kulturkomiteens
innstilling til regjeringen all-
mennkringkastingsmelding fra i
fjor sommer, tar ikke mediepoli-
tikken stort mye lenger.

DEN ENESTE sentrale avklarin-

gen er at Stortinget sender et sig-
nal om hvordan NRK-lisensen
skal erstattes. Det har ligget i kor-
tene at finansieringsformen måt-
te endres, når stadig flere vil kun-
ne bruke NRK uten å eie et tv-ap-
parat og dermed være forpliktet
til å betale lisens.
Løsningen Stortinget foreslår

er en medieskatt etter finsk mo-
dell. Det vil si at betalingen vil
justeres etter inntektsnivå, noe
somer enklere å svelgenår alle ev-
entuelt må betale for NRK. Og
kanskje for TV 2.
For med medieskatten har

Stortinget skapt en ny pott som
det kan krangles om. Og i går var
politikerne i gang med å lansere
ulike utfordringer som medie-
skatten skal løse: finansiering av
NRK, TV 2, pressestøtte – og for
ikke å glemme – gravestipend til
journalistiske prosjekter. Enkelte
politikere vil ennå ikke gi oppden
merkelige tanken om at det er sta-
ten som skal sørge for å plukke ut
journalistiske graveprosjekt.

MENS UTFORMINGEN av me-
diepolitikken går sin sakte, skjeve
gang i Stortinget, fortsetter den
dramatiske utviklingen i bransjen
medstor fart.Nye tall og statistik-
ker kommernærmest ukentlig, og
bekrefter trenden. Onsdag ble det
lagt fram en rapport på BI i Oslo

STORMØTE: Den eneste sentrale avklaringen som kom i går er at NRK-lisensen skal erstattes.
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Stortinget gir norsk
mediepolitikk en ny
runde med flekkvis
rustmaling. Det
som trengs er full
overhaling.
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Arbeiderklassen har ikke råd til å gå på konserten med
Bruce Springsteen i Oslo denne sommeren, så dyre
som billettene er, klager Jan Bøhler (A).
Derfor må arbeiderklassen sannsynligvis ta til takke

med en konsert med Jan Bøhler.

Klasseforskjell

BYRÅDSLEDER:
Raymond Johansen.
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«Å GRUNDIG
KONTROLLERE ER
KLOKT, Å OVERSE
GRUNDIG ARBEID
ER UKLOKT.»

D STARS
AND STRIPE

Lisa Benson er en
konservativ firebarns-
mor som begynte å
jobbe som frilans
avistegner i 1992. I
hjemstaten California
har hun vunnet en
rekke priser for sitt
arbeid, og tegningene
hennes trykkes i over
hundre aviser.


