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Politikerne har selv et ansvar for at regningen for byggeriet i Ørestaden løb løbsk, mener Jens
Rohde.

Rohde: Politikerne har også ansvar for DR-byggeri
20. jun. 2008 22.02 Indland

Det er usmageligt, når politikerne langer ud efter DRs bestyrelse oven på revisionsrapporten om byggeriet af DR Byen, for de bærer også selv et ansvar.
Sådan lyder kritikken fra politikernes tidligere kollega, Jens Rohde, der også har været direktør for TV 2 Radio.
Svinger øksen
- Jeg synes, det er en lille smule usmageligt at stå og se på, at politikerne i dag svinger øksen over hovedet på
bestyrelsesmedlemmerne uden så meget som selv at tage det mindste ansvar for, hvad man selv satte i søen i sin tid, siger Jens
Rohde i TV Avisen.

DR-skandale er også
politikernes ansvar

Da beslutningen om byggeriet i sin tid blev taget i folketinget, var han ude og kritisere projektet i Berlingske Tidende.
- Det her projekt med DR i Ørestaden var jo aldrig sat i gang, hvis ikke det var for den politiske beslutning. Og det skal man huske, når man nu står og hælder en
skidtspand og svinger øksen ud over de siddende bestyrelsesmedlemmer, siger Jens Rohde.
For spinkelt grundlag
Og økonomerne på landets læreranstalter har heller ikke rosende ord til politikerne.
- De har godkendt projektet på et for spinkelt grundlag, ifølge revisionsrapporten. De har godkendt det på grundlag af en forundersøgelse, og normalt kræver man
langt grundigere undersøgelser, før man siger ok til et projekt i den her størrelsesorden, Bent Flyvbjerg, der er trafikforsker ved Ålborg Universitet.
Også DRs medarbejdere advarede, og sendte tilmed et brev direkte til folketingets finansudvalg.
- Efterhånden som de tal vi hørte fra generaldirektøren voksede og voksede, så sagde de faglige organisationer: Ej vi kan ikke være med mere. Vi tror ikke på det.
Vi tror ikke på det overfor arbejdspladserne. Vi tror ikke på vi kan lave programmerne, hvis vi skal betale så mange penge for mursten på Amager, siger Jørgen
Hartvig, der er medarbejdervalgt medlem af DRs bestyrelse.
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