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I Fylkesmannens brev av 10.05. ble saken foreløpig avsluttet med to begrunnelser. Den ene gjaldt 
dokumentsøk i kommunen, den andre skyldtes en depresisering av klagen. Som Fylkesmannen vil ha 
merket seg, via kopier av mine purringer til kommunen, har det trukket uforholdsmessig lenge ut 
med å få avklart det førstnevnte forhold slik at saksbehandlingen kunne fortsette.  
 
Spørsmålet om avsluttet dokumentsøk.  
 I Fylkesmannens ovennevnte brev til Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur, idrett og 
frivillighet, med gjenpart til meg, ble foreløpig sluttstrek satt bl.a. med henvisning til angivelig på-
gående dokumentsøk i kommunen. Byrådsavdelingen reagerte øyensynlig ikke på dette. Etter over to 
måneders venting ba jeg den 19.07. Byrådsavdelingen om å opplyse hvorvidt dokumentsøk fortsatt 
pågikk, hvor lenge søket i så fall kunne ventes å pågå, eller om søket var å anse som avsluttet. Kopi 
gikk til Fylkesmannen. Svar kom den 10.08., der Byrådsavdelingen «anser begjæringen (om 
dokumentinnsyn) for uttømmende behandlet. Vi har sluttført vårt dokumentsøk og oversendt de 
dokumenter vi fant relevante.»  
 Byrådsavdelingen tilføyde imidlertid at Kulturetaten har et eget dokumentsystem, og at 
forespørsler om sluttført dokumentsøk derfor måtte rettes dit. Brevet gikk med kopi til Kulturetaten. 
For å unngå flere forsinkelser ba jeg samme dag Kulturetaten om svar på hvorvidt dokumentsøk 
faktisk pågikk, vedlagt Byrådsavdelingens brev. Purring en uke senere, 17.08. ga ingen svar, purring 
den 22.08. påpekte at fortsatt taushet ville anses som at svaret var nei. Svar kom den 23.08. om at 
dokumentsøk pågikk, besvart av meg samme dag med presisering av søket, og endelig svar kom den 
06.09. om at Kulturetatens dokumentsøk var avsluttet (e-post 07.09.). Det var vedlagt kopi av brev 
dat. 19.06.2008, unntatt offentlighet, som jeg allerede hadde fått fra byrådsarkivet i oversendelse av 
06.05. d.å. All korrespondanse er gått med kopi til Fylkesmannen.  
 Med vel fire måneders forsinkelse kan saken da gå videre. 
 
Hva klagen gjelder. 
 Fylkesmannens ovennevnte brev av 10.05. har overskrift «Klage på avvisning innsynskrav 
etter offentleglova», og konkluderer: «Slik saken nå er opplyst for oss har klager fått innsyn i de 
dokumenter som byrådsavdelingen har funnet frem til i saken, og det foreligger derfor etter Fylkes-
mannens syn ingen klage til behandling.» Dette er en misforståelse. I løpet av korrespondansen siden 
i fjor mellom Oslo kommune, Sivilombudsmannen og Fylkesmannen har det øyensynlig foregått en 
vridning, fra klage på byrådets saksbehandling pr. 27. mai 2008 som hovedsak, til klage kun over 
manglende innsyn i dokumenter. Som presisert i mitt brev til Byrådsavdelingen den 19.07., med kopi 
til Fylkesmannen, var manglende dokumentinnsyn ikke klagens hovedanliggende.  
 For så vidt var dette registrert allerede i e-post fra Byrådsavdelingen til meg den 11.04.; «Da 
deres klage ikke er å anse som klage på innsyn, men klage på saksbehandling, osv.» (ref. 201000377-
659, Arkivkode 031), øyensynlig uten kopi til Fylkesmannen. For ordens skyld tillater jeg meg å gjenta 
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utgangspunktet. Klagen til Fylkesmannen, via Oslo kommune, 31.03.2016, «SAKSBEHANDLING OG 
DOKUMENTASJON: KLAGE TIL FYLKESMANNEN» innledes slik (kursiv tilføyd her): 
 «Klagen gjelder kommunens avslag på innsyn i dokumenter mv. vedrørende politisk omgjør-
ing av et enstemmig bystyrevedtak uten forutgående behandling i bystyret, og uten at det synes å 
foreligge dokumenter som kan begrunne eller legitimere omgjøringen slik den ble gjort, se nærmere i 
vedlegg 1 og 2.» Avslutningsvis oppsummerte jeg klagen slik: 
 «Også i lys av den sistnevnte utvikling er det av offentlig interesse å få belyst hvordan denne 
kontroversielle og langtrukne historien begynte.  / Siden det er vanskelig å tro at en sak av så stor 
økonomisk og prinsipiell betydning for kommunen selv og dens innbyggere kan ha vært forberedt 
uten noen form for skriftlig tilgjengelig saksutredning eller notater, ber jeg om at Fylkesmannen i 
nødvendig utstrekning foranstalter nærmere undersøkelser for å bringe på det rene om dette faktisk 
kan være tilfelle, eller om det foreligger dokumentasjon som jeg – i strid med offentleglova – er 
nektet innsyn i.  / Dersom det mot formodning skulle medføre riktighet at Byrådets dramatiske kurs-
endring mht. museets lokalisering er skjedd uten noen dokumenterbar begrunnelse, ber jeg dessuten 
om at Fylkesmannen bringer nærmere på det rene om kommunen har fulgt grunnleggende krav til 
saksbehandling og god forvaltningsrett i denne saken.» 
 
Jeg kommer tilbake til dette etter en gjennomgang av det nye materiale i kontekst.  
Fire av dokumentene er samlet fortløpende til slutt i dette brev, nedenfor nummerert (1)-(4) 
 
Klagens eskalering. 
 Klagens kjerne er altså byrådets fremgangsmåte. Som kjent ble min innsynsbegjæring av 
02.10.2015 besvart den 23.10.2015 av kommunaldirektøren, som opplyste at man ikke fant relevante 
dokumenter fra tiden før byrådets pressekonferanse den 27.05.2008, der flyttingen ble bekjentgjort 
som et fait accomplì. Dette var nærmest oppsiktsvekkende. 
 Eskaleringen til Fylkesmannen har fremskaffet opplysninger som øyensynlig har sittet langt 
inne. En noe nølende innrømmelse av uregelmessigheter ble gitt i Byrådsavdelingens brev til Fylkes-
mannen 28.04.2016, med henvisning til min klage av 31.03.2016: 
 «Byrådsavd (…) er kjent med at lokaliseringsbehandlingen som ledet frem til (…) Bjørvika var 
en politisk beslutning uten forutgående saksbehandling av omfang» [!] sammenlignet med Tøyen. 
Man gjennomførte derfor flere grundige dokumentsøk uten å finne noe relevant, og «oppfattet 
denne vurderingen som endelig og siden det ikke ble funnet dokumenter å gi innsyn i ble det ikke 
angitt klagerett, siden det ikke dreide seg om avslag på innsyn», men man «ser imidlertid nå i ettertid 
at dette brevet likevel bør vurderes som en avgjørelse etter loven.» Byrådsavdelingen gjentar å ha 
gjort nye søk uten resultat, men utelukker ikke at det kan finnes andre dokumenter i saken. Dernest 
vedgås at Sivilombudsmannen vurderer at det faktisk er klageadgang og «at klagen også kan 
tolkes[sic] som klage på saksbehandlingen.»  
 Fylkesmannen viser den 10.05.2016 til denne oversendelsen fra Oslo kommune og noterer at 
jeg efter gjentatte innsynsbegjæringer og klage til Sivilombudsmannen er gitt innsyn i dokumenter. 
Dette er som nevnt bare halve klagen. Fylkesmannen fortsetter: «Klagen ble ikke tatt til følge, og 
saken ble oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse jfr. offl. § 32.» Så nevner Fylkesmannen at 
Byrådsavdelingen imidlertid den 06.05.2016 opplyser å ha oversett et brev «datert 8.4.2008, og 
Skaug er gitt innsyn i dette dokumentet.» Fylkesmannen kommenterer ikke innholdet i dette brevet. 

Imidlertid bidrar det i høy grad til å kaste lys over mitt hovedspørsmål av 31.03.2016 «om kommunen har fulgt 
grunnleggende krav til saksbehandling og god forvaltningsrett i denne saken.»  
 
Nytt materiale fremkommet 
Brevet fra kommunen den 06.05. kom i to e-postforsendelser med tre vedlegg. Ett av disse er som 
nevnt datert 08.04.2008 – over halvannen måned før pressekonferansen 27.05.2008 – et annet tre 
uker etter pressekonferansen, begge unntatt offentlighet, og det siste vedlegget er kommunens egen 
oppsummering ved oversendelsen: 
 



 08.04.2008. Internt brev unntatt offentlighet, fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning til 
  Kultur- og idrettsetaten. Man viser til et tidligere «kontaktmøte 12.03.2008», og ber 
  om utredning av et alternativ til bygging av nytt Munch-museum i Bjørvika. Utred- 
  ningen  bør skje i nært samarbeid med utbyggere, først og fremst HAV, som også 
  sonderes om medfinansiering av nytt museum. Svar bes innen 15/5.    Dokument (1) 
 19.06.2008. Svar unntatt offentlighet fra Kultur- og idrettsetaten ved Gro Balas og prosjekt- 
  leder Espen Rydland, om at etaten ikke ser det som relevant å besvare saken «etter 
  den utviklingen som har funnet sted når det gjelder etablering av et nytt Munch- 
  museum i Bjørvika.»              Dokument (2) 
 06.05.2016. Oppsummering/hoveddokument, OVERSENDELSE AV INNSYNSBEGJÆRING TIL 
  BEHANDLING fra Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet: 
  «Etter ny gjennomgang av innsynsbegjæringen etter mottagelsen her av hans klage 
  31.03.2016 til fylkesmannen, har byrådsavdelingen sett at det var saksbehandling i 
  kulturetaten og muligens i Oslo Havn KF (og HAV Eiendom AS) i tiden forutfor 
  pressekonferansen i mai 2008.»  
Gjenpart av hele forsendelsen var sendt til Fylkesmannen, Kulturetaten og Oslo Havn KF. 
 
Kommentar til Byrådsavdelingens forsendelse av 06.05.2016 
«Saksbehandlingen i kulturetaten» er altså brevet unntatt offentlighet av 08.04.2008, der (dav.) 
Byrådsavdeling ber (dav.) Kultur osv.-etaten om å utrede nytt Munch-museum i Bjørvika. Den nye 
lokalisering begrunnes ikke, heller ikke opplyses hvorfor det enstemmige Tøyen-vedtaket nå settes i 
spill. Brevets henvisning til «Kontaktmøte 12.03.» må bety at saken ble ventilert allerede da.  
 «Mulig» forutgående saksbehandling også «i Oslo Havn KF (og HAV Eiendom AS)», må ansees 
som «sannsynlig» utfra utredningsanmodningen av 08.04.2008, og i protokoll fra styremøte i Oslo 
Havn KF 28.05.2008, dagen etter pressekonferansen, der styret gir sin tilslutning til inngått avtale 
mellom Kulturetaten og HAV Eiendom AS om etablering av (bl.a.) Munch- og Stenersen-museet i 
Bjørvika: Den raske respons indikerer at saken var forberedt. At HAVs moderselskap, Oslo Havn KF, 
også var med i forberedelsene tør ansees som mer sannsynlig enn usannsynlig.           Dokument (3)  
 For å gå tilbake til klagen: Det kan vanskelig hevdes at disse dokumentene «begrunner eller 
legitimere omgjøringen slik den ble gjort.» Men de fremtvinger to spørsmål av faktisk og parlamen-
tarisk art:   

 Hvordan, og på hvilket tidspunkt, skjedde byrådslederens helomvending fra å avvise et 
Bjørvika-alternativ i 2005 til å fronte det to og et halvt år senere? 

 Hva var den bakenforliggende grunn, som gjorde det nødvendig å hemmeligholde prosessen 
og overkjøre et enstemmig bystyrevedtak uten ny bystyrebehandling? 

 
Saksgangen rekonstruert fra dokumenterbare forhold 
Disse to spørsmålene melder seg fordi både byrådet og bystyret i 2005 avviste Venstres forslag om 
Bjørvika: Under bystyreforhandlingene om tilbygg/nybygg (pga. de plasskrevende sikkerhetstiltak 
etter tyveriet i 2004) påpekte byrådsleder Erling Lae (H) at bygging i Bjørvika «vil bli uendelig mye 
dyrere enn Tøyen.» Forslaget falt da mot Venstres tre stemmer. Deretter vedtok bystyret den 
07.12.2005 enstemmig å utrede utbygging på Tøyen.  
 Svarene må ligge i forhold fra før den hemmelige utredningsanmodningen av 08.04.2008, og 
med all sannsynlighet før kontaktmøtet 12.03. Relevante opplysninger om dette, fremkommet i til-
bakeblikk, har lenge vært kjent: 
 

1. HAV Eiendom AS har selv opplyst at man ønsket Munch-museet som prestisjedrivende 
faktor til sitt utbyggingsområde, med øket fortjeneste på sine prosjekter: «HAV E tjener 
penger på tomtesalg og merverdien som skapes av å få en så god nabo i Bjørvika» 
(Byrådssak 151/11, 14.06.2011, HAVs kommentar til høringssvarene, s. 113, der HAV 
opptrer som «forslagsstiller» for vinnerutkastet Lambda i Bjørvika). 
 



2. Venstre har erklært at det i 2008, bak lukkede dører, presset byrådet til å omgjøre by-
styrets enstemmige Tøyen-vedtak av 2005. «Hadde Venstre sittet med hendene i fanget 
etter at partiets Bjørvika-forslag ble nedstemt i 2005? Selvsagt ikke (…) I hemmelige 
forhandlinger mellom byrådet og Venstre stilte Venstre et krystallklart krav: Skulle 
Deichman flyttes, skulle også Munch-museet følge med til Bjørvika!  Byrådet gikk etter 
harde forhandlinger med på dette. Men utad ble det hele fremstilt som en enighet 
mellom byrådet og kulturministeren. Venstre fikk ikke så stor oppmerksomhet, men 
kunne glede seg over at partiet nå hadde skaffet flertall for sitt forslag om lokalisering av 
Munch-museet (…)» (Venstres hovedside 08.06.2013, utdrag).         Dokument (4)  
 

3. At det var «skaffet flertall», som Venstre sier, før pressekonferansen 27.05.2008 skyldtes 
at byrådslederen etter de «harde forhandlinger» skaffet stemmer underhånden. Hvilken 
fremstilling og hvilke begrunnelser han ga enkeltmedlemmer av bystyret under fire øyne 
er ifølge sakens natur ukjent. Flere av bystyrets medlemmer fikk først vite om flyttingen 
ved å lese om den i avisen. Offentlighetens spørsmål om en begrunnelse ble ikke besvart. 
Byrådslederens sekretær svarte til slutt at byrådsleder ikke ønsket å uttale seg «fordi 
saken var avgjort» (e-post til Tøyen-aksjonens medlem Kamilla Aslaksen 23.04.2009). 
Den absolutte nødvendighet av hemmelighold er understreket av hovedaktørene selv: 
 

4. «Om vi hadde gått offentlig ut med noe, ville det veltet hele spillet» sa byrådsleder Lae 
straks etter pressekonferansen (Aftenposten 30.05.2008). «Hvis vi hadde sendt dette på 
utredning hadde alt stoppet» uttalte kulturminister Trond Giske (Ap) senere (DN 24.12. 
2012).          [For ordens skyld: Statsråd Giske deltok i pressekonferansen 27.05.2008 som part i en 

tomterokade: Staten kjøpte Vestbanetomten av kommunen for å bygge nytt Nasjonalmuseum, mens 

kommunen kjøpte tomt i Bjørvika til Deichman – der Venstre altså presset Munch-museet med på 

flyttelasset. Giskes anliggende var en regulær gjenkjøpssak uten behov for hemmelighold, men han 

må øyensynlig ha kjent til det risikable «spillet», som Lae kaller det, om Munch.]  
 
Disse sitatene har vært publisert med kildeangivelse flere ganger gjennom flere år, uten å bli tilbake-
vist eller kommentert av de impliserte. Det gjenstår da å forstå tre forhold;  
 (i) hvilken forbindelse kunne det eventuelt være mellom Venstre som pådriver for flyttingen 
og HAV Eiendoms økonomiske interesser,  
 (ii) hvorfor kunne Munch-museet bare flyttes til Bjørvika ved brudd på parlamentarisk 
praksis, uten begrunnelse, og ved hemmeligholdte prosesser, og  
 (iii) hvorfor ga byrådet seg for Venstres press under hemmeligholdte forhandlinger? 
 

(i) Venstres «hemmelige møter med byrådet» må ha vært omslagspunktet for det som 
videre skjedde våren 2008. Møtene må ha funnet sted før kontaktmøtet mellom (dav.) 
Byrådsavdeling og (dav.) Kulturetaten 12.03., iflg. utredningsanmodningen av 08.04. 
Partiet begrunner ikke sitt «krystallklare krav» om Bjørvika. Misforholdet mellom kravets 
imperative steilhet og dets taushetsbelagte begrunnelse må ved sin årelange stedighet 
indikere mer enn et innfall. En forklaring kan ligge i partiforbindelsen med styreleder i 
Oslo Havn KF, venstremannen Bernt Stilluf Karlsen: Karlsen intervenerte tidlig i saken på 
vegne av datterselskapet HAV Eiendom AS. HAV har vedgått økonomiske interesser i 
museets relokalisering, og ble utpekt som part i den hemmelige utredningsanmodningen 
av 08.04.2008.  I mangel av åpent håndterbare begrunnelser (senere påstander om 
«byens beste tomt», «høyere besøkstall», «unikt signalbygg» osv. er blitt konkret 
gjendrevet flere ganger uten motmæle) – som kunne vært fremlagt i en regulær 
bystyredebatt, og som aktørene gjennom seks år er blitt oppfordret til og har hatt all 
anledning til å gi – synes et samrøre mellom utbygger og politikere å være en plausibel 
forklaring. Også denne forklaringen er blitt publisert i media flere ganger i årenes løp 
uten motmæle fra de impliserte parter. 



(ii) Å ville flytte museet til Bjørvika med den begrunnelse at offentlige midler skulle total-
finansiere et langt dyrere (og iflg. uavhengige museumsfaglige vurderinger dårligere) 
bygg av hensyn til den kommersielle utbyggers fortjeneste, ville vært dødfødt. Det innså 
øyensynlig både Lae og Giske (pkt. 4 ovenfor). Med de tilgjengelige opplysninger synes 
imidlertid dette å være flyttingens reelle formål. Det politisk og offentlig umulige i et slikt 
argument blir i så fall den mest plausible forklaring på hemmeligholdet i prosessen og 
avviket fra parlamentarisk praksis i sakens gjennomføring. 

 
(iii) Hvorfor byrådet ga seg for Venstres press er det vanskelig å ha noen formening om. Det 

tilhører de lukkede roms ugjennomtrengeligheter, som, hvis de i dette tilfelle var lekket 
ut offentlig på forhånd, ville ha «veltet hele spillet» - for igjen å sitere byrådslederen. 
Saken fant forøvrig sted i en periode da Stortinget hadde innskjerpet offentlighetsloven 
og innsynsretten, bl.a. pga. irregulær praksis i Oslo og Bergens kommuner.   

 
På denne bakgrunn bes Fylkesmannen om å fortsette saksbehandlingen:   
 
Oppsummering av klagens hovedanliggende  
Oslo kommunes dokumentsøk er nå avsluttet. Slik den innklagede saksbehandling ble gjennomført er 
det i utgangspunktet lakuner i materialet, som overlater noe til informerte antagelser. Det er ikke 
uinteressant at disse lakunene bærer preg av bevisst strategi. 
 Min første innsynsbegjæring i fjor syntes å vise at byrådets omgjøring av et bystyrevedtak – 
en omgjøring med vidtrekkende konsekvenser – hadde foregått uten spor. Eskaleringen i år har gitt 
dokumentfunn som, sammenstilt med tidligere kjent materiale, viser at byrådet i hemmelige møter 
ble presset av Venstre til å snu, og at dette må ha skjedd før 12.03.2008 (det tidligere kontaktmøte 
referert i utredningsanmodningen av 08.04.2008). Det vil si minst 2 ½ måned før pressekonferansen, 
og at man i like lang tid i flere kommunale og tilstøtende ledd må ha gjort skjulte forberedelser til å 
overkjøre et demokratisk fattet enstemmig bystyrevedtak.  
 Med henvisning til hovedpunktet i min klage av 31.03., der de innledende og avsluttende 
avsnitt er sitert ovenfor, og blir gjentatt nedenfor, ber jeg om Fylkesmannens kommentarer til de 
slutninger jeg har måttet trekke i de nedenstående delpunkter (1) – (5).  
 
Min klage: «Klagen gjelder kommunens avslag på innsyn i dokumenter mv. vedrørende politisk 
omgjøring av et enstemmig bystyrevedtak uten forutgående behandling i bystyret, og uten at det 
synes å foreligge dokumenter som kan begrunne eller legitimere omgjøringen slik den ble gjort.» 
 

(1) De dokumenter som er funnet kan etter mitt skjønn hverken begrunne eller legitimere 
omgjøringen slik den ble gjort. 

 
Min klage: «Også i lys av den sistnevnte utvikling er det av offentlig interesse å få belyst hvordan 
denne kontroversielle og langtrukne historien begynte.  /  
 Siden det er vanskelig å tro at en sak av så stor økonomisk og prinsipiell betydning for 
kommunen selv og dens innbyggere kan ha vært forberedt uten noen form for skriftlig tilgjengelig 
saksutredning eller notater, ber jeg om at Fylkesmannen i nødvendig utstrekning foranstalter 
nærmere undersøkelser for å bringe på det rene om dette faktisk kan være tilfelle, eller om det 
foreligger dokumentasjon som jeg – i strid med offentleglova – er nektet innsyn i.  /  
 Dersom det mot formodning skulle medføre riktighet at Byrådets dramatiske kursendring 
mht. museets lokalisering er skjedd uten noen dokumenterbar begrunnelse, ber jeg dessuten om at 
Fylkesmannen bringer nærmere på det rene om kommunen har fulgt grunnleggende krav til 
saksbehandling og god forvaltningsrett i denne saken.» 
 

(2) De dokumenter som er funnet belyser til en viss grad hvordan denne kontroversielle og 
langtrukne saken begynte. Etter mitt skjønn forsterker de så langt inntrykket av et illegitimt 



samrøre, der uvedkommende – i dette tilfelle utbygger – er gitt fordeler på bakrommet uten 
forankring i en demokratisk prosess. 
  

(3) Jeg ba om at Fylkesmannen i nødvendig utstrekning foranstaltet nærmere undersøkelser for 
å bringe på det rene om det faktisk var tilfelle at saken var forberedt uten noen form for 
skriftlig tilgjengelig undersøkelser eller notater. Jeg har nå fremskaffet det ovenstående 
materiale, men vet ikke hva Fylkesmannen har gjort.  
 

(4) Det materiale som er fremskaffet gir etter mitt skjønn ingen dokumenterbar begrunnelse for 
byrådets dramatiske kursendring mht. museets lokalisering. De tilgjengelige kilder viser tvert 
om at byrådet har ønsket å skjule sin begrunnelse.  
 

(5) Jeg ba dessuten Fylkesmannen bringe nærmere på det rene om kommunen har fulgt grunn-
leggende krav til saksbehandling og god forvaltningsrett i denne saken. Etter mitt skjønn har 
ikke kommunen gjort det.  

 
 
Det dreier seg altså om utmanøvrering bak lukkede dører av et enstemmig bystyrevedtak, som i dag 
er vokst til et prosjekt på foreløpig nærmere tre milliarder, og med oppsiktsvekkende høye 
driftsutgifter som ble holdt utenfor til vedtaket var gjort. Det ultimate spørsmål her er imidlertid av 
mer begrenset art:  
 
Er den fremgangsmåte som kan følges frem til og med pressekonferansen den 27.05.2008, et 
eksempel på hvordan en offentlig prosess skal og bør foregå? 
  
Jeg ser frem til Fylkesmannens vurdering av saken på det ovenstående grunnlag, og imøteser også 
hvilke konsekvenser som etter Fylkesmannens oppfatning bør trekkes.  
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 

 
 
 
 
 

Dokumenter følger nedenfor, (1) (2) (3) (4) 
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n skjedde det? 

08.06.2013 Munch får et strålende nytt bygg. Det gikk – med et nødskrik. I dag er alle enige. Men hvem 

var det egentlig som kom på forslaget om å legge Munch-museet til Bjørvika? Hva er den utskjelte 

forhistorien til det historiske vedtaket som Oslo bystyre nå har fattet? 

I august 2005 la byrådet i Oslo, som da bestod av H og Frp, frem en sak for bystyret med forslag om å 

flytte Munch-museet fra Tøyen til Vestbanetomta like ved Rådhuset. Debatten raste både før og etter at saken ble 

lagt frem. Hvor hørte Munch-museet hjemme? 

Ola Elvestuen var i 2005 to år inne i sin første bystyreperiode. Venstre med sine tre representanter satt i 

posisjon til å avgjøre saken. Hva ville V gjøre? NRK Østlandssendingens reporter Olav Juven, mannen som 

alltid er der det skjer i Oslo-politikken, stod og ventet på gangen mens V hadde gruppemøte. Da Elvestuen kom 

ut fra møtet, var utfallet spennende. Så ble beslutningen kunngjort: Venstre gikk inn for å legge Munch-museet 

til Bjørvika! 

 Da saken kom til behandling i bystyret i desember 2005, var det fremdeles uavklart hvor flertallet ville 

lande. De blå stod fast på sitt forslag om Vestbanen, de røde var like tydelige på at Tøyen var eneste mulige 

alternativ. 

 
Foto: Astrid Hals 

Kulturbydelen Bjørvika 
Kritikken raste. Hva var dette? Så hva var bakgrunnen? Venstre stod gjennom mange år i første linje i kampen 

for å realisere Fjordbyen, å åpne byen mot fjorden og erstatte en ørken av asfalt og betong med boliger, 

strandpromenade, grøntområder og kultur. Partiet ville gi operaen selskap av andre viktige kulturinstitusjoner, 

samtidig som man ville ta vare på områdets unike middelalderhistorie.  

Den nye bydelen Bjørvika var på dette tidspunkt stort sett bare streker på kartet. Fra et gjørmete krater i 

strandkanten hadde riktignok Operaen begynt å reise seg som en marmorhvit klippe mellom containere, 

motorvei, forurenset fjordbunn, støv og støy.  

Edvard Munchs uten sammenligning mest kjente motiv, Skrik, er hentet fra Ekebergskrenten i Oslo. 

Fjordbukta man ser i bakgrunnen er Bjørvika. Kunne man finne en bedre begrunnelse for å legge museet nettopp 

her? Bystyret lot seg ikke overbevise, og behandlingen endte med at Venstres tre representanter var de eneste 

som gikk inn for Bjørvika.  

 

Museumskabalen 
Så gikk det en tid. Arbeidet med et nytt museum på Tøyen skred langsomt fremover, og ingen kunne beskylde 

Høyre/Frp-byrådet for å være overivrige i tjenesten når det kom til å utrede et nytt museum. Samtidig hadde 

beslutningen om å bygge nytt Deichmanske hovedbibliotek på Vestbanetomta gått av sporet. Staten slet på sin 

side med å få plassert det nye Nasjonalmuseet for kunst – det ble mye tull på Tullinløkka.  

Så smalt en bombe: Onsdag 18. mai 2008 [feil; 27. mai, eller var det også et møte den 18. mai som her 

ufrivillig røpes? Uansett tyder de hemmeligstemplede brev ovenfor på begynnelse allerede før 12. mars] hadde 

byrådsleder Erling Lae og kulturminister Trond Giske invitert til pressekonferanse i Munch-rommet i Oslo 

Rådhus. Der lansert de den i ettertid så berømte ”museumskabalen”. 

I korte trekk gikk den ut på at Oslo kommune tilbød seg å selge Vestbanetomta tilbake til staten, slik at 

Nasjonalmuseet kunne plasseres der. Salget inngikk i en rokade der Deichmanske hovedbibliotek, som var 

vedtatt lagt til Vestbanen, ble flyttet til Bjørvika. Og så, den store overraskelsen: Munch-museet skulle få bli 

med på lasset, og skulle oppføres i Bjørvika! 
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Trond Giske, Erling Lae og flere andre stod i kø for å ta æren for det politiske håndverket. Giske hevdet 

at det hele var hans ide, mens byrådet på sin side lot gode kontakter i Aftenposten fortelle ”historien bak 

avtalen”.  

 

Jokeren 
Men var det virkelig slik? Hadde Venstre sittet med hendene i fanget etter at partiets Bjørvika-forslag ble 

nedstemt i 2005? Selvsagt ikke. Byrådet trengte Venstres støtte for å legge Deichmanske hovedbibliotek i 

Bjørvika i stedet for på Vestbanen, som var deres viktigste beveggrunn for å gå inn for avtalen. Hva var Venstres 

svar?  

I hemmelige forhandlinger mellom byrådet og Venstre, stilte Venstre et krystallklart krav: Skulle 

Deichman flyttes, skulle også Munchmuseet følge med til Bjørvika! 

Byrådet gikk etter harde forhandlinger med på dette. Men utad ble det hele fremstilt som en enighet 

mellom byrådet og kulturministeren. Venstre fikk ikke så stor oppmerksomhet, men kunne glede seg over at 

partiet nå hadde sikret flertall for sitt forslag til lokalisering av Munch-museet. Bare lille Østkantavisa minnet om 

at det var Venstre som i sin tid lanserte forslaget om å legge Munch midt i Skrik. 

 

Lambda 
Byrådets nye forslag kom på bystyrets bord i september 2008. Venstre gratulerte de andre partiene med sine nye 

standpunkter, og stemte entusiastisk for Bjørvika. Både byrådspartiet Frp og SV endte sammen med Høyre og 

Venstre opp med å gå inn for Bjørvika som lokalisering.  

Arkitektkonkurranse ble på rekordtid gjennomført i regi av Oslo Havn. Vinnerutkastet ble Lambda. 

Forslaget var omdiskutert i alle partier, men ble vedtatt i bystyret i 2010.  

Så var det årsmøter i Oslo-partiene foran valget i 2011. Både Frp og SV endte opp med å vedta at de 

ville gå til valg på å reversere Lambdavedtaket, og heller bygge museum henholdsvis på Tullinløkka og Tøyen. 

For Frp var det viktigst at museet ble billigst mulig. Valgresultatet tilsa at flertallet for Bjørvika var borte. For 

Frp var det å blokkere Lambda i Bjørvika så viktig at partiet valgte å gå ut av byrådet, Venstre og KrF kom inn i 

stedet. SV, Ap og Frp gikk senere på høsten sammen om å stemme ned reguleringsplanen for Lambda, som nå lå 

klar til behandling i bystyret. Samtidig ble det fattet vedtak om omfattende utredning av Tøyen og Tullinløkka. 

 

There and Back Again 
Så, i mai 2013, snudde SV igjen, og byrådet fikk betalt for sin tålmodighet i å snakke med de øvrige partiene for 

å forsøke å finne en løsning. Flertallet var på plass igjen. Her skal kulturbyråd Hallstein Bjercke fra Venstre, 

byrådsleder Stian Berger Røsland fra Høyre og SVs Marianne Borgen sammen ha ros for løsningen som til slutt 

kom på plass.  

Gratulerer Oslo! Gratulerer Munch! Og gratulerer Venstre!  
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