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Et alternativt regjeringskvartal
Etter terroren i 2011 ble flere departementer i regjeringskvartalet tvunget til å flytte. Ettersom
flere av byggene ble så sterkt skadet av eksplosjonen var det klart at disse trengte nye bygg.
Problemet med planene for nytt regjeringskvartal er at en rekke departementer som har helt
velfungerende kontorlokaler i dag, også skal flyttes. De departementene som holder til R-5 &
R-6, på vestsiden av Akersgata har alle moderne bygg, som passer fint til å huse departementer.
Å bruke et tosifret milliardbeløp på at disse skal flyttes ca. en fotballbane østover er ganske
meningsløst.

Utenriksdepartementet(UD) ligger i dag på Victoria Terrasse. Planene legger også opp til at UD
skal flytte fra sine historiske lokaler, noen hundre meter bort til Akersgata. Når Norge brøt ut
av union med Sverige i 1905 var det på grunn av utenrikspolitikk. UD & 7. juni-plassen er
symboler for Norges selvstendighet. UD har man i liket med departementene i R-5 & R-6
velfungerende bygg. Med moderne teknologi, og allerede korte avstander i Oslo sentrum er det
lite å tjene på å flytte departementene. UD burde få bli ved Slottsparken, både av de historiske
årsakene, og for å spare penger.

Planene for det nye kvartalet preges ikke av måtehold, verken når det kommer til omfang av
departementer eller økonomistyring. Statsbygg har enda ikke kunnet si noe mer om prisen enn
at det blir mellom 10 & 99 milliarder kroner. Samtidig er også verdt å stille spørsmål om
sikkerheten. Dessverre vet vi alt for godt at regjeringskvartalet er et mulig mål, er det da lurt å
flytte enda flere departementer dit? Paradoksalt nok får ett department bli der de er i dag.
Forsvarsdepartementet(FD), skal ikke flyttes fra Akershus festning. Deler av planene for nytt
regjeringskvartal er unødvendige, og bør skrotes.

Oslo Unge Høyre vil
•

La departementene som i dag holder til i R-5, R-6, samt UD bli i sine opprinnelige bygg.

•

Stille tydelige krav til økonomistyring og budsjettrammer ved nye planer.

•

Redusere pengebruken på nytt regjeringskvartal.

