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DET ER BEST vi tar fram
fakta i diskusjonen mellom
bystyrerepresentant Ivar
Johansen (SV) og meg om
sykehjemsbemanning. Det
virker som om han har glemt
hva han selv foreslo i Oslo
bystyre før jul. I hans forslag
om informasjon om syke-
hjemsbemanningen står det:
«Åpenheten skal være total:
Fra sykehjemmets total-
bemanning og ned på be-
manning per yrkesgruppe for
hver avdeling og hver vaktty-
pe.»

DETTE FORSLAGET ble noe
endret i bystyret, slik at SV til
slutt stemte for at «Beman-
ningen bør spesifiseres ned
på avdelingsnivå og vaktskift.
Informasjonen bør også ligge
på det enkelte sykehjem sin
nettside». Bystyrets flertall
gav ikke sin støtte til denne
meningsløse informasjons-
flommen og bruken av syke-
hjemmenes og kommunens
ressurser. Det er dette som
ville føre til offentlig infor-
masjon om mange hundre
tusener av vaktskift, som jeg
skrev i mitt forrige innlegg.
Det blir laget informasjon om
totalbemanningen på det
enkelte sykehjem på en slik
måte at publikum kan orien-
tere seg. Dette er det enighet
om.

OSLO KOMMUNE kan imid-
lertid ikke informere om alt
som ligger i tilbudene fra
ulike leverandører når de
kommer med anbud i konkur-
ranser om sykehjemsdrift.
Her er jeg som ansvarlig
byråd for området nødt til å
følge opp de lover og regler
som fins, slik at ikke kommu-
nen gjør seg strafferettslig
ansvarlig. Dette gjelder uan-
sett, også når det er valg-
kamp, som Ivar Johansen nå
legger opp til.

Info om
sykehjems-
bemanning

Spesielt at @vebjornsel-
bekk er mer opptatt av

partipolitikk enn bekjempelse av
fattigdom. @OysteinMathisen

Tenk at en i 2015 skal høre
voksne folk diskutere på

alvor om kirka og biskoper kan
være politisk og om hva guder
mener?! #dax18 @tobaek

Let me see if I got this
right; homofile kan skrem-

mes bort, men ikke Frp og Høy-

re-velgere? @ThereseUtgard

Har Sv fått sin første bis-
kop? En fremtidig nærings-

vei for partieliten, om de ikke
bryter igjennom sperregrensen?

@PepsiGro

Artig når karikatur Selbekk
sier biskop skremmer folk

ut av kirken ved å kreve høyere
skatt, da bør vel heller ikke «Gud
og Mammon» nevnes.

@OddEgilRambl

Vebjørn Selbekk mener
biskopen gjerne må være

politisk, men kun på områder
hvor den kristne etikken gir klare
føringer Hæ? #kristenfolket

@dnumgi

Stakkars. Selbekk skremt
vekk frå kirka. @erikshuse

Det er etter sigende kun
Vebjørn Selbekk som sitter

på sannhetsmonopolet - både i
den religiøse og politiske sfære.

@StianValla

«Vi har et lite kommunika-
sjonsproblem her». Politisk

biskop i #dax18 @hansmag

«Blanding av kirke og
politikk skremmer Sel-

bekk»- Krf(?) @StianVal

Klart at biskopene kan
uttale seg om skaperver-

ket. Skulle bare mangle.
@nicecap

KVITRET

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i
Dagen, mener politiske
biskoper skremmer vekk
kirkegjengere.

SYKEHJEMSBEMANNING:
Har Ivar Johansen glemt hva
han foreslo?
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Aud Kvalbein
Byråd for eldre i Oslo (KrF)

EKELY er et unikt kulturmiljø i
Oslo somkombinererMunchs ei-
endom med Vinteratelieret og
kunstnerkolonien fra 1950-åra.
Hele anlegget er derfor fredetmed
bestemmelser som skal hindre at
kunstnerkoloniens nøkterne ar-
kitektur og åpne fellesområder
forringes av privatisering og vil-
kårlige endringer av bygningene.
Her er Byantikvaren avhengig av
det gode samarbeidet vi har med
styret i Ekely borettslag. Derfor
ser vi alvorlig på kritikken fra sty-
relederen i Dagbladet 6. februar.
Han går sterkt ut mot Byantikva-
ren for å ha sendt positive signaler
om muligheten av å realisere et
byggeprosjektpåKikuttomta i yt-
terkanten av Ekelyområdet. Her
er fakta i saken.

PROSJEKTET er ikke en hvilken
somhelst boligblokk,men et sær-
preget kunstnerhjem designet av
Bjarne Melgård og Snøhetta. At
prosjektet vekker debatt, settmed
naboøyne eller somkunst og arki-
tekturkritikk, er ikke overrasken-
de
Kunsthistorikere og arkitekter

hos Byantikvaren har også ulike
meninger om kunstprosjektet,
men det vedkommer ikke vår
håndtering av saken. Vi tar ikke
stilling til kunstkvaliteten, men
om tiltaket er i stridmed frednin-
gen etter kulturminnelovens §19
som berører deler av tomten. Når
vår foreløpige vurdering er et be-
tinget ja til dispensasjon bør det
ikke overraske. Fredning etter §
19 er en buffersonefredning som
skal sikre opplevelsen av kultur-
minnet i sitt miljø. Munchs vin-
teratelier og kunstnerkolonien er
her selve kulturminnet. Formålet

er mulig å dispensere for, dersom
det foreligger særlige grunner. Vår
vurdering er at de utvilsomme ar-
kitektoniske og kunstneriske am-
bisjonene som ligger i prosjektet
er en slik særlig grunn. Dette er
noe helt annet enn byggeprosjek-
tet som i sin tid satte frednings-
prosessen i gang. Vi finner derfor
ikke grunnlag for å stoppe pro-
sjektet forutsatt at hensynene
nevnt ovenfor ivaretas.
At Byantikvaren ikke avviser

dispensasjon for prosjektet betyr
imidlertid ikke at det nødvendig-
vis bør bygges. Fordi det etter vår
vurdering ikke utgjør noen ve-
sentlig trussel mot kulturminne-
verdiene må nå andre temaer be-
lyses og vurderes: Naturverdiene,
bruken av friområdet, trafikk i na-
bolaget, støy i anleggsperioden
osv.
Det skal avgjøres av Bystyret i

en kommende reguleringssak.
Kjør debatt!

Byantikvaren og Ekely

KUNSTNERKOLONIEN Ekely i Oslo er et fredet anlegg, nå vil Bjarne
Melgård og Snøhetta bygge boligblokk i ytterkanten av området.
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,,Prosjektet er ikke
en hvilken som helst

boligblokk, men et sær-
preget kunstnerhjem
designet av Bjarne Melgård
og Snøhetta

med fredningen tydeliggjør hva
som skal ivaretas: «…anleggets
virkning i miljøet slik det fram-
står med en kombinasjon av fro-
dig vegetasjonmed store trær, be-
plantning, bygninger, veier og sti-
er. (Og) … det landskapsrommet
som var en viktig inspirasjonskil-
de og motiv for Munch». Det er
altså verken kollen i seg selv,
grunnmuren på kollen eller na-
turverdiene i området som er fre-
det etter kulturminneloven.

I MUNCHS TID og fram til 1989
sto sveitservillaen Kikut på tom-
ta. Byantikvaren har derfor tidli-
gere gitt Selvaag-gruppen positi-
ve signaler om at det vil væremu-
lig å oppføre en enebolig av tilsva-
rende volum på tomta. Samme
analyse har vi brukt på dette pro-
sjektet. Det legger seg inn i ter-
renget, uten fjernvirkning sett fra
Vinteratelieret. Vi har forutsatt at
de underjordiske volumene lages
med tunnelteknikk, slik at fjell-
knausens hovedform og eldre ve-
getasjon ivaretas. Atkomst og
innkjøring må løses på en måte
som ikke gir skjemmende terren-
ginngrep.
Da gjenstår ett element: Det

svarte tårnet, som utvilsomt blir
et synlig element i Munchs land-
skap. Vår umiddelbare reaksjon
var at et tårn på16meter både var
for høyt og for tungt. Ved å behol-
de proporsjonene, men gå ned til
12 meters høyde er tårnet blitt
langt mindre dominerende. Det
får ingen silhuettvirkning sett fra
Vinteratelieret. Det gjør det til et
mindre vesentlig inngrep somdet

Janne
Wilberg
Byantikvar

FRAM TIL 20. februar viser Bib-
lioteket Pilestredet 48 utstillin-
gen «HURRA FOR YTRINGS-
FRIHETEN». Vi håper at flest
mulig vil komme og se utstillin-
gen, som er åpen fra åtte til fire.

UTSTILLINGEN VISER karikatu-
rer av norske og utenlandske kari-
katurtegnere, og fokuserer på ka-

rikaturenes politiske rolle. På
HiOA utdanner vi blant annet
bibliotekarer og journalister. Vi
vil stille oss solidarisk med våre
mange studenter og ansatte fra
landder ytringsfrihetenblir kren-
ka.

DA UTSTILLINGEN ble vist i
Stavanger rett etter Charlie Heb-
do-massakren, var det bevæpna
politi til stede. HiOA har også
gjort grundige sikkerhetsvurde-
ringer. Konklusjonen på den var
blant annet at utstillingen burde
ha et visst tilsyn. Om kvelden er

biblioteket åpent i 2,5 time etter
at bibliotekarenehar gått hjem, da
betjenes hele biblioteket av en
student. Derfor mente vi det var
riktig å ha utstillingen i et rom
som kunne låses om kvelden.
Hvisman kommer til utstillingen
ser man at det faktisk er kortere
vei til utstillingslokalet nå, enn
derdenopprinnelig var tenkt i det
åpne rommet. Dette er ingen ut-
stilling som vi ønsker å gjemme
bort!

VI FÅR KRITIKK fordi vi på for-
hånd ba om råd, også om vurde-

ring av utstillingens innhold. In-
gen vil kritisere en redaktør for å
ha vurdert - og eventuelt bedt om
råd - til å vurdere innhold som
han skal publisere. Ja, vi har bedt
om råd om det her var bilder som
noen kunne bli støtt av. Kanskje
vil noen finne tegninger de blir
provosert av i utstillingen. Det er
jomeningamed karikaturer å set-
te politiske poeng på spissen,
men vi vil ikke - på en høgskole -
stille ut bilder sombare har til for-
mål å støte noen. Vår vurdering
gjør at utstillingen nå vises i sin
helhet!

Velkommen til åpen utstilling!
Lars
Egeland
Direktør for Lærings-
senter og bib., HIOA


