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DR’s bestyrelse
slikker
sårene
Føler sig misinformeret om den store
budgetoverskridelse
på byggeriet af DR
Byen.
Ritzau
Medlem af Danmarks Radios
bestyrelse, direktør Birgit
Aagard-Svendsen, mener, at
bestyrelsen er blevet misinformeret om økonomien for
DR Byen i Ørestad. Hun betegner forløbet, der har ført
til en ekstraregning på 600
millioner kroner, for ’fuldstændig uacceptabelt’.
»Bestyrelsen har undervejs stillet en lang række
spørgsmål til projektet og
økonomien, og jeg kan kun
sige, at det nu står klart, at vi
er blevet misinformeret«, siger Birgit Aagaard-Svendsen
til Ritzau.
Hun ønsker ikke at uddybe
kritikken, men tilføjer, at
hun vil afvente Rigsrevisionens kulegravning af, hvad
der er gået galt i forløbet.
Den samlede pris for byggeriet er blevet hævet fra tre
til fire milliarder kroner efter
den seneste budgetoverskridelse.
Næstformand i bestyrelsen Erling Aaskov siger, der
ikke er tvivl om, at bestyrelsen er blevet fejlinformeret.
»Jeg har intet belæg for at
mene, at der er tale om bevidst misinformation, men
det er klart, at der er oplysninger, vi ikke har fået. Såvel
bestyrelse som byggeudvalg
har stillet meget konkrete
spørgsmål og forsøgt at være
påpasselige, men det er altså
ikke lykkedes. Problemerne
er tilsyneladende opstået
pludseligt hen over sommeren, og alle involverede bør nu
påtage sig et ansvar«, mener
Erling Aaskov, som finder
det fornuftigt, at Rigsrevisionen vil undersøge forløbet.

Belastende
Bestyrelsesmedlem Rolf Bagger siger, at bestyrelsen har
et ansvar for det økonomiske
kaos i DR Byen:
»Jeg hører ikke til dem, der
står i kø ved håndvasken. Det
ville være vanvittigt at sige,
at det ikke er bestyrelsens
skyld, men der er en masse
komplicerede årsager til, at
det er gået, som det er. Men i
dette øjeblik synes jeg ikke,
at jeg kan slå ned på noget
konkret og sige, at jeg personligt kunne have gjort det
bedre«.
Rolf Bagger betegner situationen som ’meget belastende’ og konstaterer, at
kontrollen ikke har været
god nok:
»Jeg har det skidt med det
her. Vi har i bestyrelsen
trods ihærdig spørgen ikke
fået noget frem, der fik
alarmklokkerne til at ringe i
alvorlig grad«.
Han mener dog, at hovedårsagen til, at økonomien er
løbet løbsk, skal findes længere tilbage i forløbet.
»Der hviler et meget stort
og konkret ansvar på dem,
der undfangede idéen om DR
Byen og godtog, at det kunne
laves for tre milliarder kroner. Det er et meget visionært byggeri, men man har
slet ikke haft godt nok fat i
detaljerne, da man godkendte projektet, og nu sidder vi
tilbage med den bet, at udgangspunktet var sat for
lavt«, siger Rolf Bagger.

Medansvar
Professor Paul Krüger fra
Handelshøjskolen i Århus
mener, at DR’s bestyrelse må
bære en stor del af ansvaret.
»Man kan ikke fuldt ud sidestille DR’s bestyrelse med
et børsnoteret selskabs bestyrelse, fordi den er politisk
udpeget, men selvfølgelig
skal den være opmærksom
på at overholde de økonomiske rammer«, siger han til
dagbladet Børsen.
Frank Laybourn, erhvervspolitisk chef i Foreningen af
Rådgivende Ingeniører, kalder DR-byggeriet »grænsende til det absurde«.
»Et budgetunderskud i den
størrelsesorden dukker ikke
bare op fra den ene dag til
anden. Man må spørge: Hvor
ender det? Hvornår kommer
den næste prisstigning?«, siger Frank Laybourn.
Derimod ønskede Danmarks Radios bestyrelsesformand, Mogens Munk Rasmussen, ikke i går at kommentere DR’s problemer.
økonomi@pol.dk

UHA FOR EN REGNING. Generaldirektør Kenneth Plummer har fra sit kontor udsigt til DR Byens smertensbarn: Det nye koncerthus, der både bliver dyrere end planlagt og forsinket. – Foto: Finn Frandsen

Generaldirektøren dagen derpå:
»Jeg ville ikke have bygget DR Byen«
DR’s generaldirektør Kenneth Plummer
om seriøsiteten i grundlaget for DR’s
prestigebyggeri, om 50 millioner der nu
ikke kan laves fjernsyn for og om Mærsk
Mc-Kinney Møllers ønske om det
koncerthus, DR ikke kan styre.

Interview
Af Stig Andersen

udsætninger. Med kun 50 procents chance for at overholde
budgettet?
»Det er svært for mig at
vurdere. Men jeg kan sige, at
da jeg var i Nordisk Film,
lavede vi et pænt stort byggeri, og der var vi væsentligt
højere oppe med, hvor stor
sandsynlighed der var for, at
vi ville holde budgettet. Vi
var også over de 75 procent«.
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gang på nogle lidt tvivlsomme forudsætninger. Jeg er som generaldirektør i DR for
ikke klædt på til at vurdere, syv år siden, så var DR Byen
om det er rigtig eller for- ikke blevet bygget?
»Ikke i den form i hvert
kert«.
Men der er jo en tommefin- fald. Ikke på de præmisser.
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Men nu har jeg jo stillet det?
Hvor meget var den procent
»Ja, og så håber jeg, du
i det byggeri, DR satte i gang i citerer mig for, at det ikke er
1999?
helt fair«.
»Jeg mener, den var på 50
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Hvis du skulle træffe beslut- Den overskridelse på 600 milningen, ville du så have sat lioner du annoncerede torsDR-byggeriet i gang på de for- dag, den har du haft kendskab

til i et par uger. Hvornår har
du spurgt til økonomien i Ørestadsprojektet sidst?
»I starten af august«.
Hvad fik du da at vide?
»Da opererede vi med en
absolut worst-worst case på
under 3,5 milliarder kroner i
alt for byggeriet. Det var det
værst tænkelige på det tidspunkt«.
I dag er prisen 4 milliarder
kroner. Der er altså røget en
halv milliard uforudsete kroner på siden begyndelsen af
august, altså på en måned?
»Det er korrekt«.
Hvad er den halve milliard
helt konkret?
»Det er mange ting. Jeg
har fået en ’top 10’ over de
største overskridelser. Her er
en ’byggemæssig kompleksitet’ den største post. Så er
der tidsplaner, der skrider,
der er nogle undervurderede
priser, der er projektfejl osv.
osv. Der er dukket mange
forskellige ting op i løbet af
eftersommeren«.
Hvordan dukker alle de fejl
lige op på en måned?
»Der er sket det, at man
har arbejdet med at lave en
slutprognose for DR Byen.
Selvfølgelig har vi løbende
stillet spørgsmålene om den
økonomiske status. Og vi har
fået de bedst mulige informationer, går jeg ud fra. Men
det har bestemt ikke været
godt nok. Og vi sidder tilbage
med en række spørgsmål.
Det er også derfor jeg har
bedt Rigsrevisionen om at
komme på banen, så den kan
hjælpe os til at forstå det forløb, der har været fra det tidlige forår til nu. Jeg vil også
gerne have Rigsrevisionen til
at vurdere den slutpris på fire milliarder, vi nu er fremme ved. Det er helt afgørende, at det tal er næsten så
sikkert som amen i kirken«.
Så DR ikke kommer én
gang til med en budgetoverskridelse?
»Ja«.

»Forstår det ikke«
Du siger det på en måde, så
man får en fornemmelse af, at
der er noget helt galt i projektet?
»Det ved jeg jo ikke, om der
er. Jeg er da overbevist om,
at alle involverede gør alt,
hvad de kan for at gøre deres
job så godt som muligt. Men
måske er det bare et job, der

er meget meget vanskeligt«.
Men rigsrevisionen er udtryk for, at du har en mistanke
om en fatal brist et eller andet
sted?
»Jeg vil bare gerne forstå
nogle ting. Det er der mange,
der gerne vil. Det vil politikerne også gerne, og licensbetalerne. Og mine kolleger i
DR. Der er mange hvad?,
hvordan?, hvorfor? og hvornår? Vi forstår det simpelt
hen ikke«.
Har du en konkret mistanke
om, at der er noget, der er
holdt skjult eller tilbageholdt?

»Nej, jeg har ikke nogen
konkret mistanke. Men der
er nogle ting, som det er
svært for mig at forstå«.
De mere end 600 millioner
DR nu skal ud og låne penge
til at dække ind, de koster 28
millioner om året. Men det er
jo fordi lånet er afdragsfrit.
Hvad er prisen om fem år, når
der skal betales afdrag?
»Så bliver det 50 millioner
om året«.
Selv om det kun er en lille
del af DR’s samlede budget på
3,5 milliarder, så kan der alligevel laves en del radio og

fjernsyn for 28 eller 50 millioner kroner?
»Selvfølgelig kan der det.
Vi er da i en dårligere position i relation til at drive DRvirksomheden, når vi lige
pludselig skal aflevere de
penge til at betale renter på
et lån i stedet for at bruge
dem på programmer eller andet«.

A. P. Møller-planen
Da skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller besluttede at forære
danskere et markant byggeri
på Dokøen i Københavns

Havn, ville han gerne have
bygget en koncertsal i stedet
for den opera, der kom?
»Ja«.
Den daværende kulturminister, Elsebeth Gerner Nielsen,
gik jo til DR og spurgte, om
ikke han kunne bygge den koncertsal, som DR havde planer
om. Men DR sagde nej?
»Ja«.
Ville du ønske, at Mærsk
Mc-Kinney Møller havde fået
lov til at bygge den koncertsal?
»Ja«.
økonomi@pol.dk
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