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ÅS/LILLESTRØM: 
Jubel og festbong-
bonger. Fylkespoliti-
kerne bød opp til 
festligheter da de 
tirsdag enstemmig 
vedtok å bygge et 
staselig nytt kunst-
senter i Lillestrøm.
OLA EINBU
olei@rb.no
922 34 910

– Dette er hinsides bra og svært 
overraskende, jubler en strå-
lende fornøyd direktør for 
Akershus kunstsenter, Rikke 
Komissar, etter at hovedut-
valgsleder for kultur, Vibeke 
Limi (Frp), klubbet inn resulta-
tet med et «vedtatt».

– Jeg fryktet et annet resultat. 
Særlig frykter jeg at Høyre ville 
gå for fylkesrådmannens over-
raskende vending i sin innstil-
ling. Blant de sju punktene po-
litikerne skulle stemme over, 
var det sjuende det som kunne 
ha stanset hele utbyggingen, 
sier Komissar.

Fylkesrådmann Tron Bam-
rud skriver der at det «bes om å 
lage en mulighetsstudie for et 
eventuelt nytt administra-
sjonssenter i Lillestrøm, kombi-
nert med nye lokaler til Akers-
hus kunstsenter». 

– Det kunne ha ødelagt alt. Et 
slikt senter kan kanskje stå klart 
om 10 til 15 år, kanskje aldri. Jeg 
fryktet at Høyre ville gå inn for 
dette, men det skjedde jo ikke. 
Åh, dette er helt fantastisk. Nå 
skal det feires med vin, jubler 
Rikke Komissar, som de siste 
dagene har bedrevet en intens 
lobbyvirksomhet.

Hvem skal eie bygget?
Både hun og avdelingssjef for 
kultur i Skedsmo kommune, 
Jan Ove Teksum var til stede 
under fylkets hovedutvalgs-
møte, som denne gangen var 
lagt til rådhuset i Ås.

Både han og Komissar fikk til 
sammen et kvarter for å bruse 
med fjærene en siste gang over-
for politikerne. Men de hadde 
nok allerede bestemt seg – også 
for å forkaste fylkesrådman-
nens punkt sju. De andre seks 
punktene ble vedtatt. Punkt 

fire ble det likevel en del disku-
sjon rundt, og dette punktet 
kan medføre at byggestart 
kommer i gang senere enn 
planlagt: «Fylkesrådmannen 
bes også å undersøke om det er 
grunnlag for en enighet med 
Skedsmo kommune om at fyl-
keskommunen forestår byggin-
gen og eier bygget.»

Avtalen så langt er at Skeds-
mo kommune bygger ut og eier 
kunstsenteret, og at fylkeskom-
munen er leietaker. Jan Ove 
Teksum ser at dette punktet 
kan forsinke prosessen.

Kan utsette byggestart
– Vedtaket om utbygging var 
selvsagt positiv. Men vi må nok 
ta noen runder på hvem som 
skal eie og hvem som skal leie. 
Det byr på noen utfordringer, 
mener han.

Rikke Komissar føler likevel 
at første delseier er i mål.

– Om det blir byggestart i år 
eller neste år, får så være. Kul-
turkvartalet i Lillestrøm skal 
realiseres, og Akershus kunst-
senter skal bli en del av det. Jo, 
det er all grunn til feiring i dag.

Vedtok å bygge nytt Akershus kunstsenter

– Nå skal det feires!
SLIK BLIR DET: Akershus kunstsenter har en utforming som gjør det nærmest til et kunstverk i seg selv. Nå er det bestemt at senteret skal bli en del av det nye kulturkvartalet i 
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GRUNN TIL SMILE: Rikke Komissar, direktør for Akershus 
kunstsenter, og Jan Ove Teksum, fra Skedsmo kommune, under møtet 
med fylkespolitikerne tirsdag.  FOTO: OLA EINBU

FAKTA
 ■ Skedsmopolitikerne vedtok før jul enstemmig å bygge et nytt 
Akershus kunstsenter i Kirkegata 10, til en prislapp på 65,2 
millioner kroner.

 ■ En forutsetning er at Akershus fylkeskommune forplikter seg til et 
årlig driftsbidrag på 3,5 millioner kroner.

 ■ Fylkespolitikerne i hovedutvalg for kultur vedtok enstemmig 
tirsdag utbygging.

 ■ Men om Akershus fylkeskommune skal være eier eller leietaker, 
skal diskuteres videre.

 ■ Saken skal videre behandles i fylkesutvalget 6. februar og 
fylkestinget 13. februar.


