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Amtets millioner til musikhus i fare
KRISE: Ultimatum fra amtet til ledelsen for Musikkens Hus udelukker alternativer til
udskældt østrigsk vinderprojekt
Lars Teilmann og Tino Pedersen
AALBORG: Enten får nordjyderne et meget udskældt musikhus fra det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au,
eller også får de ikke noget musikhus. Der er ikke længere tid til at afprøve, om et af de to andre vinderforslag kan
realiseres for pengene. Det er en kendsgerning efter, at Nordjyllands Amt nu sætter Fonden bag Musikkens Hus
stolen for døren og truer med at trække sit tilsagn om et tilskud på 60 millioner kroner tilbage.
- Fonden skal inden længe have færdiggjort forhandlingerne med Himmelb(l)au og have lavet en tidsplan, der
holder. Der er ikke tid til at gøre det hele om igen. Jeg vil tro, at det er nu eller aldrig, siger amtsdirektør Per
Okkels.
Hvis musikhuset ikke er bygget færdigt til juli 2007 bliver 38 millioner støttekroner fra EUs Mål 2-midler ikke udløst.
Der bliver ikke givet dispensation ved forsinkelse af projektet, og Erhvervs- og Boligstyrelsen har netop oplyst
Nordjyllands Amt om, at amtet selv kommer til at hænge på de 38 millioner kroner, hvis projektet forsinkes. Derfor
forlanger amtet nu at få et realistisk projekt, som holder tidsmæssigt, på bordet hurtigst muligt. I modsat fald kan
amtsdirektøren ikke længere garantere for det samlede tilskud på 60 millioner kroner, som amtet ellers har givet
tilsagn om.
- Kan vi ikke få de 38 millioner kroner hjem i EU-støtte, foreligger der en ny situation. Også omkring de amtslige
penge i projektet. Bevillingen er ikke givet endnu, siger Per Okkels.
Professor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet, er specialist i store byggeprojekter, og han vurderer, at amtets
udmelding er et stort problem, selv om den efter hans opfattelse er forståelig.
- Det lægger yderligere pres på hele processen, og man kan frygte en hovsaløsning, siger Bent Flyvbjerg. Han
tilføjer, at der fra flere sider er rejst tvivl om det reviderede Himmelb(l)au-projekt og mener alt i alt, at bestyrelsen
bag Musikkens Hus nu bør bremse processen, revurdere situationen og om nødvendigt udskyde det hele, til man
har sparet op til det musikhus i arkitektonisk verdensklasse, som Aalborg efter hans opfattelse har hårdt brug for.
Formanden for fonden bag Musikkens Hus Sven Caspersen siger dog:
- Jeg håber og forventer fortsat, at det er sådan et projekt, vi får, og at Coop Himmelb(l)au leverer det.
Om amtets udmeldinger i forhold til økonomien siger Sven Caspersen, at man hele tiden har vidst, at der er en frist
i forhold til EU-pengene. Og mere vil han ikke sige om den sag.
- Hvis amtet har ønsker til vores arbejde, drøfter jeg det gerne i bestyrelsen. Ikke i NORDJYSKE, siger Sven
Caspersen.
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