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Interpellasjon nr 35 til BEBY 161116 fra repr Andreas Madsen Berg (SV) og Charlotte
Spurkeland (H) vedr kjøp av Kjødetomten (tidl interpellasjon til BEBY 191016)
Representantene Andreas Madsen Berg (SV) og Charlotte Spurkeland (H) har til bystyrets
møte 16. november 2016 fremmet følgende interpellasjon:
«Mens mange nye kulturbygg har blitt bygget over det ganske land de senere år, har det vært
beskjedent med nybygg med kulturformål i Bergen. Og mens den nasjonale debatten i stor
grad har dreid seg om at mange nye kulturbygg står tomme, er situasjonen i Bergen den
motsatte, i Bergen produseres det nemlig mer kunst og kultur enn det er plass til å formidle.
Blant de to mest prekære behovene institusjonene i Bergen har er nytt visningsrom for teater
og dans for BiT teatergarasjen og Carte Blanche og nytt musikkteater. Disse to behovene står
også øverst i Kultur Vest sin prioriteringsliste. For BiT og Carte Blanche utreder kommune,
fylke og stat sammen mulighetene i Sentralbadet. Arbeidet med hvor musikkteateret skal
ligge er derimot ikke kommet like langt.
Kjødetomten som ligger like ved kulturhuset USF Verftet er fremmet av flere som egnet
lokasjon til et nytt kulturbygg med bla musikkteater.
Det er flere gode argumenter for at kommunen bør anskaffe denne tomten til kulturformål.
For det første er tomten stor nok. For det andre vil boliger på tomten være utsatt for støy fra
arrangementer på USF Verftet og det vil være en risiko for at kulturarrangementer ikke vil
kunne gjennomføres. For det tredje er det fornuftig at nye kulturbygg ligger i kulturaksen som
strekker seg fra USF Verftet, forbi DNS og ender med KODE ved Lille Lungegårdsvannet.
Kjødetomten som ligger like ved kulturhuset USF Verftet er innenfor kulturaksen. Det er få
ledige tomter i kulturaksen. For det fjerde er tomten allerede vurdert som aktuell av Kultur
Vest og skisser til hvilke behov et slikt kulturbygg vil ha på denne tomten er satt i gang.
I Bergen kommune sitt budsjett for 2016 er det satt av midler til tomtekjøp.

Spørsmål:
Er byrådet enig i at det er behov for et nytt kulturbygg som blant annet rommer et nytt
musikkteater, og at Kjødetomten vil være godt egnet til dette formålet?
Forslag til vedtak:
1. Bystyret ber byrådet anskaffe Kjødetomten. Tomten skal reguleres til kulturformål, slik at
tomten kan være lokasjon for et musikkteater».

Bodil Bøe Vetaas - saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
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