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Deres ref. «Svar på anmodning om lovlighetskontroll»
2016/9221-17 FM-J, dat. 30.09.2016, saksbeh. Anja Lisland
Takk for ovennevnte brev, mottatt praktisk talt på årsdagen for min første henvendelse til
byrådsarkivet i Oslo.
Fylkesmannen besvarer ikke de spørsmål jeg har stilt ved en rekke dokumenterte ledd i
prosessen frem til 27. mai 2008, der et enstemmig bystyrevedtak fra 2005 ble annullert av
byrådet uten behandling i bystyret, og uten at noen begrunnelse for opphevelse av bystyrets
vedtak er gitt. All dokumentasjon jeg har fremlagt viser, for det første, at bystyrets vedtak ble
brutt under press i hemmelige møter og ved tiltak unndratt offentlighet, og at aktørene selv –
post festum – offentlig og eksplisitt bekreftet at dette bare kunne la seg gjennomføre bak
bystyrets og offentlighetens rygg. For det andre at mangelen på åpen og håndterbar
begrunnelse for flyttingen til Bjørvika åpner for indisier, som i dette tilfelle meget sterkt peker
i retning av press fra utbyggerinteresser gjennom partiet Venstre, med styreleder i Oslo Havn
KF, venstremannen Bernt Stilluf Karlsen, som nøkkelperson.
Fylkesmannen bestrider ikke fakta i den dokumentasjon jeg har fremlagt, og bidrar ikke selv
med andre fakta, men anfører «at anmodning om lovlighetskontroll må begrunnes, og at
opplysningene som gis i begrunnelsen gir Fylkesmannen grunn til å gå videre med saken.
Fylkesmannen kan ikke se at det i denne saken foreligger grunn til å foreta lovlighetskontroll
av den aktuelle avgjørelsen.»
Slik min klage er formulert må jeg forstå det slik at de forhold som nå er avdekket – der en
regulær, åpen parlamentarisk saksbehandling er erstattet av bakromsavtaler med sterke
indisier på korrupsjon – ansees av Fylkesmannen som fullt ut legale og i overensstemmelse
med grunnleggende krav til forvaltningsskikk og prosess.
Fylkesmannen konkluderer med å vise til bystyrets reguleringsvedtak om lokaliseringen av
nytt Munch-museum i Bjørvika, og at «(s)aken har ikke lenger aktualitet.» Dette må forstås
dithen at det legitime i en prosess ikke kan vurderes i tilbakeblikk når prosessen er avsluttet
og sakens fakta endelig foreligger for offentligheten.
Jeg tillater meg å anse Fylkesmannens svar som tankevekkende.
Med vennlig hilsen

Erling S. Skaug

