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Onsdag den 7. februar 2007

DR Byens budgetfarce
kronologisk
Maj 1998, DR’s generaldirektør
Christian S. Nissen lufter tanken om
et nyt fælles nyhedshus i Ørestad –
prisniveau lyder på 200-300 mio.
kr.

Marts 1999, Regeringens økonomiudvalg garanterer for lån til at
opføre DR Byen i Ørestad – til
3 mia. kr. Kulturminister Elsebeth
Gerner Nielsen fastsætter usikkerhedsmargin for DR Byens på plus
15 pct. og minus 10 pct. af budgettet – mellem 2,7-3,5 mia. kr.

1999, Byggerådgiver advarer DR’s
bestyrelse om, at prisen kan bliver
flere hundrede mio. kr. højere. Folketingets Finansudvalg hører ikke
advarslerne og blåstempler byggeplaner og lånegaranti.
Marts 2000, Kulturudvalgt indkalder kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen i samråd om økonomisk rod i DR-projektet.
Marts 2002, Den franske arkitekt
Jean Nouvel vinder opgaven om at
bygge en koncertsal.
Juni 2002, Bestyrelsesformand
Finn Aaberg og generaldirektør
Christian Nissen tager det første
spadestik.

Jan. 2003, Rigsrevisionen gør opmærksom på mangelfuld rapportering fra DR om byggeriet.
Maj 2004, DR’s bestyrelse erfarer,
økonomien i DR Byen er under pres
– undersøgelse i værksættes.

Sep. 2004, DR oplyser, at byggeriet bliver 300 mio. kr. dyrere. Den
primære årsag er koncertsalen.
2004, Daværende bestyrelsesformand Jørgen Kleener føler sig dårligt orienteret om byggeriet og fyrer generaldirektør Christian
Nissen. Snart følger Kleener trop og
forlader DR.
Aug. 2005, Kenneth Plummer
indtager posten som generaldirektør og varsler strammere økonomistyring – og indfører driftsbesparelser for 90 mio. kr. pga. byggerod.

Sep. 2006, DR afslører, at byggeriet bliver yderligere 600 mio. kr.
dyrere. Økonomidirektør Bent Fjord
fratræder. DR’s bestyrelse beder
Rigsrevisionen kulegrave byggeprojektet.
Dec. 2006, Rigsrevisionen advarer om, at DR Byen kan overskride
4 mia. kr. Den daglige ansvarlige
for DR-byggeriet, Kjeld Boye Møller
fyres forud for bestyrelsesmøde.
Dec. 2006, Rigsrevisionen erklæres inhabil til at undersøge DR-skandalen pga. egenskab som revisor
for DR, og eftersom revisionen
løbende har blåstemplet byggeriet.

3. feb. 2006, Berlingske melder
om at en ny budgetoverskridelse
på 300 mio. kr. er på vej – Børsen
erfarer overskridelsen kan blive
dobbelt så stor.
6.-7. feb. 2006, DR’s bestyrelse
fremlægger på bestyrelseskonference slutprognose på byggeriet i
DR Byen – der med nye overskridelser overstiger 4 mia. kr.

■ Budgetkaos
AF KARINA B. LARSEN

Først kostede det 3 mia. kr.,
så blev det 4 mia., og inden
byggeriet står færdigt kan
prisen meget vel have sneget
sig op i nærheden af 5 mia.
kr. Det forudser kilder tæt
på byggesagen.
I eftermiddag afslører
DR’s bestyrelse endnu en
kæmpeoverskridelse
på
byggebudgettet. En overskridelse, der ifølge Børsens
oplysninger ligger i omegnen af en halv mia. kr. – snarere end de 300 mio. kr., der
har været spekuleret i de
seneste par dage. Dermed
kommer den samlede pris
op på mindst 4,5 mia. kr.
– og mere ventes at komme
til. Budgetskandalen ruller,
og der er ikke meget ledelse, bestyrelse eller politikere
kan stille op nu. Spareløbet
er kørt for længst, siger eksperter forud for offentliggørelsen af DR’s bestyrelsens
slutprognose på byggeriet.

Tvivl om regnestykke
De sår tvivl om, hvorvidt regnestykket er realistisk.
»Nej, det er urealistisk.
Bl.a. bedømt ud fra den måde, det har været organiseret på indtil videre, vil DR
få meget vanskeligt ved at
lave en slutprognose. Jeg er
meget skeptisk over for, om
de vil kunne ramme det her.
Jeg tror, det kommer til at
gå rigtig skidt,« siger en kilde tæt på DR’s byggesag, der
efterhånden trækker tråde
vidt og bredt ud i den danske
byggebranche. I takt med
skandalens omfang er skaren af aktører blevet varsomme med at udtale sig offentligt om DR-skandalen. Men
såvel uden for DR-murene i
forskerkredse som blandt de
implicerede parter er man
ikke i tvivl om, at der er flere
millionregninger i sigte.
»Løbet er kørt for lang
tid siden – det er umuligt at
hente besparelser i byggedelen nu. Vi har alle en fornemmelse af, at det her kommer til at gå helt galt. Der
kommer sikkert flere ekstraregninger, så politikerne kan
lige så godt gøre op med sig
selv nu, om de er klar til at
bevilge de ekstra penge, så
det ikke går ud over DR’s
programmer,« siger en kilde tæt på byggeskandalen til
Børsen.
Fra forskerfronten lyder dommen samtidig, at
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de budgetmagere, der hidtil
har lavet budgetterne ikke
har været kompetente nok
– eller også har de haft en
skjult dagsorden.
»Man kan selvfølgelig aldrig vide om man med vilje
har underbudgetteret – det
ved vi ikke noget om, da sagen har vært mørkelagt,« siger Bent Flyvbjerg, professor
i planlægning ved Aalborg
Universitet.
»Hvis vi forudsætter, at
det er velmenende mennesker, der gør deres bedste for
at komme med et ærligt budget, så må man sige, at de ikke har været gode til at budgettere. Spørgsmålet er, om
de er blevet bedre. Det kan
man have sine tvivl om, når
man ser på forløbet,« fortsætter Bent Flyvbjerg.

Har ryddet op
Bestyrelsesmedlem Mogens
Rubinstein påpeger, at bestyrelsen med fyringerne af
en projekt- og økonomidirektør i efteråret har ryddet op i budgetrodet, og med
nye folk på banen har fået
et overblik over bunken af
regninger og opgaver, Slutprognosen ventes ikke at
indeholde spareforslag, hvad
angår byggeprojektet.
DR’s generaldirektør Kenneth Plummer, der oven på
endnu en stor budgetoverskridelse vakler på topposten, har kategorisk afvist,
at der skulle være nogle besparelser at hente i byggeriet nu.

For sent at skifte spor
En vurdering, som byggeeksperter bakker op om.
»Når man er så langt fremme som nu, vil jeg personligt
vurdere, at man skal bygge
huset til standard nu, når
man er i gang – ellers risikerer man at det bliver endnu dyrere senere hen,« siger
Bent Flyvbjerg.
Han fremhæver ligesom
et par byggeeksperter tæt på
sagen, de opsigtsvækkende
meldinger fra tidligere mellemledere på DR-projektet,
om at der helt tilbage ved
projekstart og løbende har
været masser af muligheder
for at lave besparelser i DR
Byen.
Generalernes melding har
fra start til nu – fra Nissen til
Plummer – været at man ikke skulle tænke i besparelser.
karina.b.larsen@borsen.dk

Danmarks førende annoncemedie
Den Blå Avis kan i fremtiden erhverves helt gratis. Den udkommer
stadig i papirform hver eneste torsdag og vil stadig være Danmarks største og populæreste annonceavis.På væsentlige punkter er den ny Blå Avis dog anderledes og mere interessant for dig
som annoncør:

Nu 140.000 eksemplarer
Syv faste specialsektioner
Nyt forbedret design
Mere læsestof
Hæftet og skåret

Fås gratis
i Statoil*, Føtex,
Thansen m.fl.
Tænk nyt – og nyttigt
Kan du som annoncør se fordele i at nå en købestærk målgruppe
til en meget lav kontaktpris? Eller er du medieplanner med respekt
for dine kunders markedsføringsbudget? Så tænk Den ny Blå Avis
ind i din medieplanlægning.
Kontakt vores salgsafdeling på tlf. 87 31 31 31 – allerede i dag!

Avisen kan afhentes på 210 ud af Statoils 243 servicestationer

12. jan. 2006, Partierne bag medieforliget beslutter eksterne revisorer skal kulegrave DR-byggeriet.
Opgaven sendes i EU-udbud og
undersøgelsen ventes færdig ult.
2007.

Kilder oplyser, at DR i dag
sandsynligvis vil afsløre en
ny overskridelse på en halv mia. kr. –
langt mere end ventet
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Jan. 2006, DR præsenterer underskud på 17 mio. kr. i regnskabet for
2006.

Frygt for nyt
budgetskred
i DR-byen

