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Sakspapirer og møter for flytting av Munchmuseet, våren 2008.
Etter tyveriet fra Munch-museet på Tøyen i 2004 ble utstillingsplassen redusert av
sikkerhetstiltak, og utvidelser ble drøftet. Den 07.12. 2005 vedtok bystyret enstemmig å
utrede utbygging av museet på stedet, etter at andre lokaliseringer var vurdert og forkastet.
Byrådet bestilte alternativanalyser for Tøyen fra HolteProsjekt (nå Holte Consulting), som ble
levert 08.05. 2006. I notat fra kulturbyråden til bystyret 27.11. 2006 var tilbygg ved siden av
det eksisterende vurdert som det gunstigste for Oslo kommune. Byrådet erklærte imidlertid at
det trengte mer tid for å vurdere saken.
Våren 2007 meldte pressen at bystyret purret på saken, og at byrådsleder Erling Lae henviste
til investeringene i idretten (Aftenposten 16.03. 2007). Videre utvikling i saken er ikke
offentlig kjent.
På en pressekonferanse 27.05. 2008 erklærte imidlertid Lae overraskende at museet skulle
flyttes til Bjørvika.
- Dette betød annullering av det enstemmige bystyrevedtak av 07.12. 2005, uten
bystyrebehandling (se bystyrets møter fra januar 2008 til 27.05. 2008).
- Byrådet behandlet øyensynlig heller ikke flyttingen i løpet av de 21 møter som er
registerte t.o.m. 27.05. Heller ikke i de 10 påfølgende møter før sommerferien sto flytting av
museet på sakslisten. Ett møte, den 01.07., var i sin helhet viet "Salg av felt D på
Vestbanetomten til Staten" (sak 129/08), og i det påfølgende møte 03.07. behandlet man
"Opsjonsavtale med HAV Eiendom AS - Bjørvika" (sak 133/08).
Det overraskende ved byrådslederens opplysning til pressen 27.05. 2008 var at "tomteavtalen"
mellom Oslo kommune og staten (v/kulturminister Trond Giske) i utgangspunktet ikke
berørte Munch-museet. Avtalen gjaldt plassering av Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika i
stedet for på Vestbanetomten (som var for stor til biblioteket), mens staten kunne overta
Vestbanetomten til bygging av nytt Nasjonalmuseum. Det er uklart hvorfor også Munchmuseet skulle bli med i flyttingen til Bjørvika.
Jeg tillater meg derfor å be om innsyn i de notater og sakspapirer fra før pressekonferansen
den 27.05. 2008 som nødvendigvis må foreligge spesifikt om flyttingen av Munch-museet. På
forhånd takk!
Med vennlig hilsen
Erling S. Skaug

