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Politisk strid om
frieri til Mediebyen

Stein Halvor Jupskås

stein.jupskaas@aftenbladet.no

I et notat sendt ut samme dag,
undertegnet av tre direktører i
kommunen og daglig leder i det
kommunale foretaket Stavanger
utvikling KF, heter det at både
«ordfører, gruppevalglederne og
kommunedirektør» har et mål
om lokalisering av Mediebyen
Stavanger til Nytorget.
Gruppevalgledere er en hittil
ukjent tittel i kommunen, men
det er god grunn til å anta at det
menes de 11 gruppelederne i by
styret, som alle ble kalt inn til et
møte i regi av Stavanger utvikling
KF 2. februar.
Her ble det informert om søk
nadsfristen for Mediebyen 22.
februar, behovet for å tømme det
gamle politikammeret, flytting
av Metropolis til Jugendbygget,
der Rogaland Kunstsenter (RKS)
må vike plass. Det ble også under
streket at Stavanger Utvikling og
Entra ASA, et før statlig, men nå
helprivat eiendomsselskap, skal
delta i en konkurranse og at infor
masjonen som ble gitt på møtet
skulle være unntatt offentlighet.
Verken Sissel Knutsen Hegdal
(H), Leif Arne Moi Nilsen (Frp) el
ler Jan Erik Søndeland (V) er enige
i at de har Nytorget som sitt fore
trukne prosjekt i en konkurranse
som foreløpig knapt har startet.
– Ekkel følelse
– Jeg hadde en ekkel følelse etter
møtet. Når man blir invitert til et
slikt møte for å bli informert om
situasjonen, så sier man jo ja til
det. Men vi har jo ennå ikke sett
ett eneste av de andre prosjektene.
Her kommer det sikkert flere spek
takulære bidrag. Da blir det helt feil
at vi skal peke på et prosjekt som
kommunen selv er involvert igjen
nom Stavanger utvikling KF, et sel
skap Frp for øvrig flere ganger har
gått inn for å avvikle. Vi kan ikke
sitte og favorisere oss selv på den
måten, sier Moi Nilsen.
Også Sissel Knutsen Hegdal (H)
syntes det i utgangspunktet var
greit å bli invitert.
– Dette var ikke et politisk møte
der noe skulle drøftes eller beslut
tes. Og så står plutselig flertalls
partiene der og sier at dette er
kommunens foretrukne lokalise
ring. Jeg trodde først at det måtte
ha vært et styremøte i Stavanger
Utvikling i mellomtiden, men det
hadde det ikke vært, sier Hegdal.
Hun mener det som har skjedd
er en uryddig prosess når det

yy Samlokalisering: NRK Rogaland, Aftenbladet, Mediafarm,
Mediability og Screen Story skrev sist vår under en intensjons
avtale om fremtidig samlokalisering i Stavanger sentrum.
Mediability har senere trukket seg fra samarbeidet.
yy 22. februar går fristen ut for å melde seg på som interessen
ter i en prekvalifisering. Feltet vil senere bli redusert til en
finalerunde. Det har vært stor interesse for konkurransen.
framstilles som om noe er poli
tisk behandlet uten at det verken
har vært noe saksforelegg eller
noen debatt.
– Det er klart dette kan skape
bekymring hos andre aktører.
Dessuten er det ikke kommunen
som skal ta stilling til hvor medie
byen skal etablere seg, sier hun.
Jan Erik Søndeland (V) er også
kritisk til notatet som er sendt ut
til et stort antall ansatte i kommu
nen, og sendte onsdag kveld ut en
e-post der han utdyper: «Jeg ga i
møtet vårt eksempelvis klart ut
trykk for at det ikke er gitt at Venst
re kommer til å være komfortable
med de byggehøyder som kanskje
vil kreves for å få rom til Medie
byen på disse arealene. Jeg stilte
også spørsmål rundt andre lokali
seringsalternativer. Dette fordi det
godt kan tenkes at Venstre ønsker
et annet lokaliseringsalternativ i
sentrum for Mediebyen», skriver
Søndeland.
Viktig å informere
Kari Nessa Nordtun (Ap) er ikke
bare ordfører. Hun er også styre
leder i Stavanger Utvikling som
både innkalte til møte med grup
pelederne og som nå, sammen
med partner Entra, blir en av til
byderne i konkurransen. Nessa
Nordtun svarer slik på sms på Af
tenbladets spørsmål: – Hva var
hensikten med å kalle inn grup
pelederne til Stavanger Utvikling?
– Det er viktig for SU å holde ei
erne (altså politikerne) fortløpen
de orientert om større strategiske
grep selskapet planlegger. I denne
konkrete saken var det snakk om
å overholde en tidsfrist for søk
nad. Som ordfører og styreleder
syntes jeg det var viktig å infor
mere alle partiene om det strate
giske grepet som styret foreslår.
– Står du inne for innholdet i
notatet der det heter at ordfører,

gruppeledere og kommunedirek
tør har som mål å få Mediebyen
til Nytorget?
– Det er ikke behandlet en po
litisk sak om dette ennå, men jeg
deler inntrykket til kommune
administrasjonen etter oriente
ringen om at det er stor støtte for
strategivalget til Stavanger Utvik
ling. Det politiske flertallet i kom
munen har allerede blitt enige om
å gå inn for dette, basert på den
informasjonen vi har fått. I mars
får vi en politisk sak om Nytorget
på bordet.
– På lik linje
– Ser du at det kan skape bekym
ring hos andre aktører når kom
munen alt nå flagger så tydelig at
det er på Nytorget man ønsker Me
diebyen?
– Stavanger Utvikling deltar på
lik linje med alle andre aktører i
konkurransen. Det er ikke kom
munen eller politikerne som skal
bestemme hvor mediebyen hav
ner. Det gjør aktørene i Medie
byen på selvstendig grunnlag, ba
sert på sine kriterier, skriver hun.
Aftenbladet har vært i kontakt
med flere antatte bidragsytere til
konkurransen. Det er intet ut
bredt ønske blant eiendomsut
viklerne å uttale seg bastant om
kommunens mål om å få Medie
byen til Nytorget. Informasjons
ansvarlig Lars Petter Einarsson i
Base sier det slik:.
– Vi ønsker ikke å kommente
re politiske utspill, men det kom
mer helt sikkert mange gjennom
tenkte forslag fra lokale utviklere
på sentrale tomter som svarer opp
Mediebyens behov – og som er
god byutvikling. Vi gleder oss til
å se alle forslagene og vil trolig
delta i konkurransen med ett el
ler to prosjekter.
Les også «Må forlate Nytorget
mot sin vilje». KULTUR side 40

Hva skjer under
barnevernets
bruk av politi?
Aftenbladet har laget den første, nasjonale
oversikten over politimakt mot barn.
I Magasinet får du 100 historier om politimakt
mot samfunnets mest sårbare.

c PÅL CHRISTENSEN

kraftige reaksjoner fra
opposisjonspartiene
i Stavanger etter at fler
tallet denne uken pekte
på Nytorget som sin
foretrukne tomt for
Mediebyen Stavanger.

Mediebyen Stavanger

Få trodde de ville
overleve særlig lenge
Året 2011 åpnet en stilbevisst sivilingeniør
og en fargeglad markedsføringsfyr en eksklusiv
skjortebutikk i Stavanger.
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STAVANGER: Det er

Her kan du
utforske bunkere
De fleste av bunkerne okkupasjonsmakten bygde
i Norge står i dag forlatt og ubrukt, men mange er
åpne for offentligheten.

Flertallspartiene får kritikk for å favorisere kommunens eget prosjekt
i konkurransen om Mediebyen. Her står fra venstre Dag Mossige (Ap),
Frode Myrhol (FNB), Eirik Faret Sakariassen (SV), Dagny Sunnanå Hausken
(Sp) og Mímir Kristjánsson på Nytorget i Stavanger.
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