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SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARK PÅ EKEBERG - AVTALE MED
C. LUDENS RINGNES STIFTELSE OM GAVE TIL OSLO KOMMUNE

Sammendrag:
Christian Ringnes tok i 2006 kontakt med Oslo kommune på vegne av C. Ludens Ringnes
stiftelse, med forslag om å finansiere etablering og drift av en skulpturpark på kommunal
grunn i Ekebergskråningen. Byrådet vedtok i møte 08.01.2009 sak 1001 godkjenning av en
avtale mellom Oslo kommune v/ Kulturetaten og C. Ludens Ringnes stiftelse (Stiftelsen)
om finansiering av et forprosjekt for å utrede mulighetene for etablering av en skulptur- og
kulturminnepark på Ekeberg.

I forprosjektet har Oslo kommune gjennomført forhandlinger med Stiftelsen om
opparbeidelse, drift og vedlikehold av skulptur- og kulturminneparken. Forhandlingene har
ledet frem til et omforent utkast til avtale om gave til Oslo kommune. Gaven innebærer at
Stiftelsen for egen regning og risiko opparbeider, og deretter drifter og vedlikeholder
skulptur- og kulturminneparken i 50 år. Gaven har en økonomisk verdi på 300 mill kr. Av
disse forplikter Stiftelsen seg til å bruke minimum 100 mill kr til opparbeidelse av parken
og minimum 100 mill kr til utplassering av kunstverk. I tillegg forplikter Stiftelsen seg til å
opprette et fond med verdi minimum 100 mill kr, som skal dekke fremtidig drift og
vedlikehold av parken i avtaleperioden på 50 år. Samlet plan for opparbeidelse skal
godkjennes av kommunen før tiltak kan iverksettes. Kulturminner skal formidles i samsvar
med et eget konsept for formidling av kulturminner. Utplassering av kunstverk skal skje
innenfor rammene av et kunstfaglig konsept, og kommunen tar endelig beslutning med
hensyn til hvilke kunstverk som kan utplasseres. Drift og formidling vil bl.a. skje fra
villaene i Kongsveien 21 og 23 etter at de er rehabilitert av Stiftelsen. Som en del av
prosjektet ble eiendommene overført fra Boligbygg Oslo KF til bykassen i forbindelse
med budsjettet for 2011.

Forprosjektet har også ledet frem til et forslag til reguleringsplan for skulptur- og
kulturminneparken. Forslaget innebærer at området på ca 255 da opprettholdes som
friområde som i dag. Naturverdier og kulturminner ivaretas, samtidig som nye konkrete
publikumsrettede tiltak foreslås. Gjennomføring av avtalen med Stiftelsen forutsetter at
forslaget til reguleringsplan vedtas av bystyret i egen sak.

Avtalen innebærer en svært sjenerøs gave til Oslo by. Den gjør det mulig å bevare
Ekebergåsen som et grønt, allment tilgjengelig friområde over lang tid, samtidig som kunst
av høy kvalitet og kulturminner gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten. Gaven
innebærer en betydelig oppgradering av området og sikrer en allsidig bruk, samtidig som
området bevares som friområde for dagens og kommende generasjoner.

Saksfremstilling:
Christian Ringnes tok i 2006 kontakt med Oslo kommune på vegne av C. Ludens Ringnes
stiftelse (Stiftelsen), med forslag om å finansiere etablering og drift av en skulpturpark på
kommunal grunn i Ekebergskråningen. Byrådet stilte seg positiv til forslaget, og et
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foreløpig kartleggingsarbeid hvor flere relevante kommunale instanser deltok ble
gjennomført. Området hvor skulpturparken ble foreslått er i dag regulert til friområde. Det
inneholder en rekke automatisk fredete kulturminner, og det ble klarlagt at aktuelle tiltak
ville kunne avhenge av dispensasjon etter kulturminneloven. Potensialet var stort for en
samlet formidling av kunstverk og kulturminner, samtidig som området bevares som
rekreasjons- og friluftsområde for allmennheten. Ekebergskråningen er også et viktig
element i landskapet rundt byen som må ivaretas på en god måte.

Byrådet vedtok i møte 08.01.2009 sak 1001 en avtale mellom Oslo kommune v/
Kulturetaten og C. Ludens Ringnes stiftelse om finansiering av et forprosjekt som skulle
utrede mulighetene for etablering av en skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg.
Målsettingen med forprosjektet var at det skulle resultere i forslag til reguleringsplan og
utkast til avtale med Stiftelsen om etablering og drift av parken.

Organisering av forprosjektet
Forprosjektet har medført et bredt kommunalt samarbeid hvor flere etater har gitt
verdifulle bidrag. Forprosjektet har vært ledet av Kulturetaten. En koordineringsgruppe
bestående av Stiftelsen og Oslo kommune har vært nedsatt. Byråd for kultur og utdanning
har vært leder for gruppen, med Kulturetaten som sekretariat. For øvrig har representanter
for Friluftsetaten, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten deltatt i gruppen.
Koordineringsgruppens formål har vært et forum for gjensidig informasjon og samarbeid,
der overordnede spørsmål knyttet til forprosjektet og dets fremdrift har vært drøftet.

Det har vært nedsatt en reguleringsgruppe som, foruten Kulturetaten, har bestått av
representanter for Stiftelsen, Plan- og bygningsetaten, Friluftsetaten og Byantikvaren.
Reguleringsgruppen har hatt hovedansvar for koordinering av planforslaget. Det ble
opprettet en referansegruppe for å ivareta lovpålagt medvirkning i planarbeidet.
Referansegruppen har bestått av representanter fra bydelene Nordstrand og Gamle Oslo,
Idrettsetaten, Samferdselsetaten, Fylkesmannen i Oslo/Akershus, Ekeberg Camping og en
rekke lokale interesseforeninger som velforeninger, Eikabergtinget, EKT Rideskole og
historielag.

Reguleringsplanarbeidet har ledet frem til planforslag for skulptur- og kulturminneparken
som legges frem som egen sak. Forslaget innebærer at området på ca 255 da opprettholdes
som friområde. Konkrete tiltak til opparbeidelse er foreslått, herunder bl.a. nyanlegg og
reparasjon av stier og gangveger, skjøtsel av vegetasjon, etablering av belysning,
damanlegg, punkter for utplassering av kunstverk og formidling av kulturminner, samt
rehabilitering av bygninger i Kongsveien 21 og 23. Gjennomføring av avtalen forutsetter
at forslaget til reguleringsplan vedtas av bystyret.

Videre har en kulturminnefaglig arbeidsgruppe vært nedsatt. Gruppen har bestått av
representanter med arkeologisk kompetanse fra Kulturhistorisk museum,
formidlingsprosjektet for Kaupang i Vestfold, Byantikvaren og Kulturetaten. Gruppen har
utarbeidet et konsept for kulturminneformidling og har vurdert attraksjonsverdiene på
Ekeberg, formidlingsverdien, hva et formidlingskonsept bør inneholde, målgrupper og
ulike formidlingsmetoder.

Det har også vært nedsatt en kunstfaglig arbeidsgruppe ledet av Kulturetaten, med
representanter for Stiftelsen og representanter utpekt av Norsk billedhuggerforening.
Gruppen har samarbeidet med regulerings- og kulturminnegruppene om et hovedkonsept
som tar sikte på å integrere skulptur, kulturminner og landskap. Gruppen har søkt å avklare
parkens kunstfaglige innhold og utforming, så langt dette lar seg detaljere på
forprosjektnivå. Planer for anvendelse av allerede innkjøpte skulpturer er utviklet som del
av det kunstfaglige konseptet.

Saksnn:200603440_113



Side 3

Et forhandlingsutvalg ledet av Kulturetaten har forhandlet med Stiftelsen om avtalen.
Avtalens innhold og reguleringsplanforslaget er gjensidig avhengig av hverandre, og
forhandlingene har pågått parallelt med planarbeidet. Kommunens forhandlingsutvalg har
foruten Kulturetaten bestått av representanter for Friluftsetaten og Munch-museet.
Omforent forslag til avtale mellom Oslo kommune og Stiftelsen om opparbeidelse, drift og
vedlikehold av skulptur- og kulturminneparken ble undertegnet av styret i C. Ludens
Ringnes stiftelse og Oslo kommune v/ Kulturetaten 02.05.2011 med forbehold om
godkjenning av kompetent kommunalt organ.

Avtalens innhold - hovedelementer
Gave 

Avtalen innebærer at opparbeidelse, samt drift og vedlikehold i 50 år av skulptur- og
kulturminneparken på Ekeberg gis som en gave fra C. Ludens Ringnes stiftelse til Oslo
kommune. Parken skal være allment tilgjengelig, og dagens bruk av området skal
videreføres. Forhandlingene har vært ført med sikte på å avklare på hvilke vilkår
kommunen ønsker å motta gaven, i samsvar med hva Stiftelsen har ønsket å gi. Likevel
medfører gaven kommunalt ansvar for oppfølging og samarbeid med Stiftelsen om
realisering av gaven.

Samarbeid
Avtalen med Stiftelsen inngås for lang tid, den er sektorovergripende og sammensatt:
Reguleringsplan for Kongsveien 17 m.fl. - Ekeberg skulptur- og kulturminnepark,
rammeplan for opparbeidelse av skulptur- og kulturminneparken, kunstfaglig konsept,
konsept for kulturminneformidling, retningslinjer for utleie og arrangement, samt
bestemmelser om ridning, er alle separate vedlegg til avtalen.

Avtalen medfører et kommunalt ansvar for oppfølging av at gaven blir gitt i samsvar med
avtalebestemmelsene. Kulturetaten skal ha hovedansvar for kommunens oppfølging av
avtalen, men flere fagetater må også være involvert.

For å bidra til at gaven gjennomføres på en praktisk måte i samsvar med kommunens
ønsker, oppretter Stiftelsen og kommunen et årlig samrådsmøte. Samrådsmøtet skal bestå
av styreleder i Stiftelsen og den til en hver tid ansvarlige byråd for avtalen. Byråden er
samrådsmøtets leder. Fullmakt til å lede samrådsmøtet kan videredelegeres til direktøren
for Kulturetaten. For øvrig skal samrådsmøtet bestå av en representant fra hver av
virksomhetene i kommunen som har tilknytning til forvaltning av avtalen. For tiden er
dette Kulturetaten, som fungerer som sekretariat, Bymiljøetaten (Friluftsetaten frem til
01.05.2011), Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. Samrådsmøtet har ikke
beslutningsmyndighet som kollegium.

Typiske saker som det orienteres om er Stiftelsens årsregnskap, presentasjon av
foregående års aktiviteter og eventuelle avvik fra planer, plan for årets aktiviteter og
orientering om eventuelle endringer i kommunens interne bestemmelser som er relevante
for Stiftelsens forpliktelser i henhold til avtalen.

Stiftelsen plikter å ivareta kommunens interesser, og møte publikum med vennlighet og
respekt. Stiftelsen plikter å samarbeide med eventuelle andre aktører som kommunen gir
tilgang til parken, samt eiere og brukere av arealer som grenser til parkens område.
Herunder plikter Stiftelsen å samarbeide med drifter av gondolbanen, dersom denne blir
besluttet etablert.
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Arealer
Planområdet fremgår av forslag til reguleringsplan for Kongsveien 17 m.fl. - Ekeberg
skulptur- og kulturminnepark, og omfatter et areal på ca 255 da på Ekebergsletta og i
Ekebergskråningen. Planforslaget har vært behandlet parallelt med denne saken. For å
skape en helhetlig og sammenhengende opplevelse med bl.a. adkomstpunkter,
parkeringsløsning for turistbusser, samt formidlingspunkter for kunst og kulturminner, er
enkelte tilgrensende arealer utenfor planområdet også tatt inn som del av avtalen.

Opparbeidelse 

I løpet av de første tre årene etter avtalens ikrafttredelse er Stiftelsen forpliktet til å
opparbeide skulptur- og kulturminneparken. Opparbeidelsen skal, i tillegg til
bestemmelsene i avtalen, skje i henhold til de til enhver tid gjeldende
reguleringsbestemmelser for området. I avtalens vedlegg B er det konkret definert hvilke
prioriterte tiltak som skal opparbeides innen tre år. Dette skal bl.a. omfatte reparasjon og
oppgradering av eksisterende vei- og stinett, anleggelse av enkelte nye stier, stedvis
tynning og skjøtsel av vegetasjon, fundamentering for og utplassering av kunstverk, tiltak
for formidling av kulturminner, etablering av paviljong, utsiktsplattform og damanlegg,
skilting og belysning, etablering av parkeringsplasser for turistbusser og
bevegelseshemmede, samt utplassering av benker og annen tilrettelegging for
allmennheten. Opparbeidelse av planområdet skal skje i nært samarbeid med
Bymiljøetaten og Byantikvaren.

To eiendommer med sveitservillaer i Kongsveien 21 og 23 i kommunens eie vurderes å
være godt egnet som utgangspunkt for formidling av skulptur- og kulturminneparken.
Eiendommene forvaltes i dag av Boligbygg Oslo KF og er blitt benyttet til boligformål.
Det foreslås en overføring av eiendommene fra Boligbygg Oslo KF til bykassen v/
Kulturetaten med formål å benytte disse til stiftelsens formidling og drift av parken slik at
eiendommene gjøres tilgjengelige for allmennheten. Stiftelsen forpliktes til å oppgradere
hagene og rehabilitere bygningene på eiendommene.

Sveitservillaene er oppført på Byantikvarens Gule liste, og bygningene er foreslått regulert
til bevaring i forslag til reguleringsplan. Hagene skal oppgraderes slik at de bevarer sitt
preg av hager tilknyttet villabebyggelsen. Det stilles krav til at bygningenes eksteriør
bevares, og Stiftelsen må for alle søknads- eller meldepliktige tiltak innhente
Byantikvarens uttalelse før innsendelse av søknad eller melding til Plan- og
bygningsetaten. Kulturetaten skal godkjenne plan for rehabilitering av bygningenes
interiør før innvendige arbeider kan starte.

Opparbeidelsen som Stiftelsen er forpliktet til å gjennomføre innen tre år, forutsettes å bli
realisert innenfor minimumsrammen på 100 mill kr som er satt av til dette. Dersom det
fortsatt er midler igjen etter at prioriterte tiltak er gjennomført, er Stiftelsen forpliktet til i
løpet av de neste to årene å foreta ytterligere opparbeidelse av parken, jf vedlegg B til
avtalen. Slik ytterligere opparbeidelse skal være av samme karakter som gjelder for de
første tre årene. Stiftelsen skal utarbeide en samlet plan for opparbeidelse, og planen skal
godkjennes av kommunen før arbeidene kan påbegynnes.

Ut lasserin av kunst
All utplassering av kunst skal skje i henhold til Kunstfaglig konsept for parken. Konseptet
er utarbeidet av den kunstfaglige arbeidsgruppen, jf vedlegg C. Konseptet inneholder bl.a.
visjon, tematikk og andre forhold knyttet til kunst i parken.

Visjonen er at parkens kunst, kulturminner og natur skal utgjøre en enhet som byr på
mange opplevelser. Det feminine er skulpturparkens grunni&, og vil danne utgangspunkt
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for valg av skulpturer med varierte uttrykk fra ulike tidsepoker. Kunstverkene skal være av
høy kvalitet og innpasningen i landskapet er en viktig del av uttrykket.

Det skal opprettes et kunstfaglig utvalg bestående av to representanter utpekt av
kommunen, to representanter utpekt av Stiftelsen, og inntil tre personer med kunstfaglig
kompetanse som utpekes av partene i fellesskap. Utvalget skal avgi sin uttalelse om et
kunstverk bør utplasseres. Etter at utvalget har gitt sin anbefaling, avgjør Stiftelsen om den
vil innstille til Kulturetaten at kunstverket bør utplasseres. Kulturetaten tar endelig
beslutning på om et kunstverk skal utplasseres.

En ambisjon for skulptur- og kulturminneparken er en dynamisk utvikling av dens
kunstneriske innhold i hele avtaleperioden. I reguleringsbestemmelsene foreslås det å
tillate maksimalt 80 kunstverk i parkens område. Ved ferdig opparbeidelse etter tre år, skal
Stiftelsen ha utplassert minimum 23 kunstverk. I løpet av avtaleperioden skal antall
kunstverk ikke være mindre enn dette, med mindre kommunen gir samtykke til et lavere
antall. Ambisjonen er at nye kunstverk skal tilkomme jevnlig, f.eks. slik at det suppleres
eller erstattes et nytt kunstverk årlig i løpet av de 15 første årene etter avtalens
ikrafttredelse, og deretter med et nytt kunstverk hvert annet år i avtaleperioden. Dersom
Stiftelsen ikke foretar slik supplering eller utskifting, står kommunen fritt til å utplassere
kunstverk etter forutgående uttalelse fra kunstfaglig utvalg.

Den fysiske utplasseringen av kunstverk forestås av Stiftelsen, og den er ansvarlig for at
all gjennomføring skjer i henhold til reguleringsbestemmelsene. Stiftelsen kan ikke fjerne
kunstverk uten forutgående samtykke fra kommunen og behandling i kunstfaglig utvalg.

Konseptet spisses mot et tema som vil gjøre skulptur- og kulturminneparken særegen i
forhold til andre skulpturparker i inn- og utland. Aktuell kunst for utplassering vil bli
vurdert av det kunstfaglige utvalget. Dette vil bidra til å sikre at kun skulpturer av høy
kunstnerisk kvalitet blir utplassert. Kunsten vil gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten,
noe som vil bidra til formidling til et bredt publikum. Kunstverkene vurderes å bidra
vesentlig til å heve områdets attraktivitet for lokalbefolkning og tilreisende.

Drift o vedlikehold
Stiftelsen er ansvarlig for at parken til en hver tid er forsvarlig driftet og godt vedlikeholdt
i avtaleperioden. Drifts- og vedlikeholdsplikten omfatter også kunstverk, områdets
bygninger, herunder bl.a. et nedlagt vannreservoar, driftsbygg på rodetomt, toalettanlegg
og villaer, hager og driftsbygg i Kongsveien 21 og 23.

Omfang og nivå på drift og vedlikehold skal skje i henhold til den til en hver tid gjeldende
skjøtselsplan. Skjøtselsplanen sikrer en langsiktig skjøtsel som avveier ivaretakelse av
landskapsopplevelse, kulturminner og biologisk mangfold. Den omfatter nødvendig
gressklipping og beskjæring av vegetasjon tilpasset det enkelte delområdets karakter,
etablering av utsiktspunkter, avfallshåndtering, ettersyn av grusstier og brøyting mv.
Skjøtselsplanen er inntatt i reguleringsplanen for området, og kan endres av Bymiljøetaten
i samråd med Byantikvaren og etter forutgående drøfting i samrådsmøtet.

Stiftelsen skal utarbeide en vedlikeholds- og konserveringsbeskrivelse for hvert kunstverk.
Kunstverkene skal vedlikeholdes i samsvar med disse beskrivelsene, slik at de fremstår i
god stand, og slik at det opprinnelige kunstneriske uttrykket opprettholdes.

Formidling og bruk
Generell formidlin s likt
Stiftelsen skal formidle skulptur- og kulturminneparken til allmennheten i avtaleperioden.
Formidlingen skal skje fra bygningene i Kongsveien 21 og 23, samt ved skilting, annen
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informasjonsvirksomhet, på internett mv. Stiftelsen plikter å synliggjøre Oslo kommunes
rolle i forbindelse med formidlingen. Ramme for formidlingen følger de til en hver tid
gjeldende bestemmelser i skilt- og reklameplan for denne type parkarealer i Oslo;  Sårbare
omrader.

Bruk av området
Skulptur- og kulturminneparken skal til enhver tid være åpen og gratis tilgjengelig for
allmennheten. Dagens bruk skal opprettholdes, og ridning skal fortsatt tillates. Avtale med
EKT Rideskole videreføres, jf vedlegg F til avtalen. Eventuelle nye avtaler om ridning
inngås av Bymiljøetaten etter forutgående drøfting med Stiftelsen. Som følge av ny
regulering med hensynssone d i henhold til plan- og bygningsloven med båndlegging etter
lov om kulturminner for store deler av området, skal eventuelle nye avtaler om ridning
også godkjennes av Byantikvaren.

Det er utarbeidet forslag til retningslinjer for utleie og arrangement i parken, jf vedlegg E.
Søknad om leie av areal og gjennomføring av arrangement skal behandles av
Bymiljøetaten som tidligere. Arealleie og arrangement bør legges utenfor parkens
kjerneområder tilrettelagt for kunst og formidling av kulturminner, samt sårbare områder
for kulturminner og biologisk mangfold. Dersom Bymiljøetaten gir tillatelse til utleie
og/eller arrangement, skal Stiftelsen varsles på forhånd. Kommunen er ansvarlig for at
området fremstår i ryddet og rengjort stand etter slik bruk, men er ikke ansvarlig for
eventuelle skader på kunstverk.

Kulturminneformidlin
Som ledd i formidling av parken skal Stiftelsen også formidle kulturminner. Konseptet er
utarbeidet av kulturminnefaglig arbeidsgruppe, jf vedlegg D. Formidlingen skal skje i
henhold til reguleringsbestemmelsene, avtalen og konsept for formidling av kulturminner.

Stiftelsen skal utarbeide en plan for formidling av kulturminner i samsvar med konseptet.
Planen skal drøftes i samrådsmøtet og godkjennes av kommunen ved Byantikvaren før
formidlingstiltak for kulturminner kan iverksettes, jf vedlegg B til avtalen.

Kulturminnenes tidsdybde og beliggenhet i et relativt stort område med markant topografi,
gjør Ekeberg til et særdeles interessant kulturminneområde. Kulturminnene,
kulturlandskapet og Ekebergs beliggenhet i forhold til byen ligger som utgangspunkt for
formidlingstema. Det er valgt følgende tre hovedtema som skal formidle den
kulturhistoriske tidsdybden i området: Jeger- og sankersamfunn, jordbrukssamfunn og
Oslo bys utvikling. Innfallsporten til parken fra Konows gate angir en viktig forbindelse til
Gamlebyen og kulturminnene i Middelalderbeltet. Det er viktig at formidlingen i parken
knyttes til disse kulturminneområdene.

Stiftelsen har i forprosjektet bekostet arkeologiske forundersøkelser. Undersøkelsene har
bidratt til nye opplysninger om Oslos eldste historie, og det er gjort funn av menneskelig
aktivitet så langt tilbake som for 10 000 år siden. Etableringen av parken vil bidra til at
Oslos eldste historie kan gjøres kjent for allmennheten på en helt annen måte enn hva
tilfellet er i dag. Skilting, skjøtsel og markeringer i terrenget vil gjøre kulturminnene mer
synlige, samtidig som digital- og annen formidling av byens utvikling vil kunne skje fra
bygningene i Kongsveien.

Kommersiell formidlin
Som ledd i formidling av parken kan Stiftelsen drive kommersiell virksomhet i beskjedent
omfang fra Kongsveien 21 og 23. Slik virksomhet kan være publikumskaf, småskala
suvenirbutikk, utleie av lokaler mv. Eventuell utleie av lokalene skal skje til markedspris.
Stiftelsen skal hvert år legge frem revisorbekreftet regnskap over virksomheten.
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Regnskapet skal innrettes slik at den kommersielle virksomheten skilles ut som eget/egne
resultatområde(r). Et eventuelt overskudd fra denne virksomheten skal tilfalle Oslo
kommune.

Disposisjonsretten over bygningene i Kongsveien 21 og 23 tilbakeføres til Oslo kommune
vederlagsfritt dersom Stiftelsen eller kommunen, etter forutgående drøfting i
samrådsmøtet, ikke lenger fmner det hensiktsmessig for parken at den formidles fra
bygningene.

Finansiering
Forutsetningen for skulptur- og kulturminneparken er at opparbeidelse og senere drift og
vedlikehold i avtaleperioden fmansieres av Stiftelsen. Stiftelsen forplikter seg til dels å
stille til rådighet, dels å bruke verdier tilsvarende 300 mill kr for gjennomføring av sine
forpliktelser i henhold til avtalen.

Innen tre år etter avtalens ikrafttredelse skal Stiftelsen ha brukt minimum 100 mill kr til
opparbeidelse av parken. Inkludert i dette er utgifter påløpt i forprosjektfasen. Prioriterte
tiltak deflnert i avtalens vedlegg B, skal opparbeides først. Dersom det fortsatt gjenstår
tilgjengelige midler av de 100 mill kr etter at prioriterte tiltak er gjennomført, gis Stiftelsen
en ytterligere frist på to år til opparbeidelse av et eller flere ønskede tiltak som også er
definert i avtalens vedlegg B. Innen 3 år etter avtalens ikrafttredelse har Stiftelsen
forpliktet seg til å bruke minimum 100 mill kr til innkjøp og utplassering av kunstverk i
parken.

Stiftelsen skal når avtalen trer i kraft ha opprettet et fond med verdi minimum 100 mill kr
til drift, vedlikehold og formidling i avtaleperioden på 50 år. Stiftelsen har forpliktet seg til
å bruke minimum 2 mill kr hvert år på drift, vedlikehold og formidling av parken. Beløpet
skal indeksreguleres.

I forbindelse med budsjettet for 2011, ble eiendommene Kongsveien 21 og 23 overført fra
Boligbygg Oslo KF til bykassen og det ble tatt hensyn til at foretaket får et inntektsbortfall
på ca. 0,5 mill kr. Eiendommenes brutto balanseførte verdi slik de er oppført i Boligbygg
Oslo KFs balanse vil bli overført til bykassens balanse i forbindelse med regnskapet for
2011.

Avtalen forutsettes å medføre beskjedne utgifter for Oslo kommune, både når det gjelder
etablering og drift av parken sett i forhold til prosjektets størrelse. Oppfølgingen fra
kommunen gjelder særlig under opparbeidelse av parken i avtalens tre første år. Stiftelsens
gjennomføring av tiltak medfører en rekke avklaringer og godkjenninger mot ulike etater
før de kan iverksettes. Det legges opp til at Kulturetaten får en koordinerende rolle for
oppfølgingen av avtalen, i tillegg til kunstfaglig ansvar. Kulturetatens utgifter til dette
anslås til utgifter for en stilling på mellom 25 og 50 %. Det vil være naturlig at besparelser
i Bymiljøetaten som følge av Stiftelsens overtakelse av drift av parken, overføres
Kulturetaten.

Særlige bestemmelser
Oslo kommune beholder eiendomsretten til grunnen og påstående bygninger i Kongsveien
21 og 23. Kommunen avgjør, og har eiendomsretten og eventuelle andre rettigheter til
skulptur- og kulturminneparkens navn, eventuelle logo og andre kjennetegn knyttet til
navnet.

Kunstverkene som utplasseres av Stiftelsen forblir stiftelsens eiendom. Kunstverk som
eventuelt stilles til rådighet av andre bidragsytere forblir bidragsyterens eiendom.
Kunstverk som eventuelt utplasseres av kommunen forblir kommunens eiendom.
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Stiftelsen forplikter seg til å følge de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter ved
oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til avtalen. Stiftelsen er også ansvarlig for
innhenting av offentlige godkjenninger som er nødvendig for gjennomføring av tiltak og
planer i henhold til avtalen.

Ansvar
Alminnelige erstatningsrettslige prinsipper gjelder for Stiftelsens og kommunens
eventuelle tap og/eller skade på tredjemann. Stiftelsen plikter å tegne ansvarsforsikring for
sine forpliktelser etter avtalen, samt å forsikre kunstverk og bygninger i parken.

Varighet og opphor
Avtalen gjelder i 50 år regnet fra tidspunktet for bystyrets vedtak. Begge parter kan
imidlertid si opp avtalen etter 25 år med 12 måneders frist. Omregulering av hele eller en
vesentlig del av parkens område, gir kommunen rett til å si opp avtalen, også før det er gått
25 år. Det samme gjelder dersom Stiftelsen misligholder avtalen, og ikke retter feilen
innen rimelig tid etter at oppsigelse er sendt. Kommunen kan også rette mangel for
Stiftelsens regning og risiko, dersom Stiftelsen selv ikke har rettet feilen innen rimelig tid,
etter skriftlig varsel fra kommunen. Ved en vurdering av om Stiftelsen har misligholdt sin
forpliktelse til å opparbeide parken, skal det også tas hensyn til hvilket nivå på Stiftelsens
ytelser som er rimelig å forvente innenfor de 100 mill kr som skal gå til opparbeidelse av
parken. Vesentlig mislighold gir begge parter anledning til å heve avtalen.

Ved opphør av avtalen skal kunstverk og fundamenter som Stiftelsen har anbrakt fjernes
for Stiftelsens regning og risiko. Unntatt fra dette er kunstverk som kommunen på
Stiftelsens forespørsel er villig til å overta vederlagsfritt. All øvrig opparbeidelse skal
tilfalle kommunen vederlagsfritt ved avtalens opphør. Ved opphør av avtalen kan
Stiftelsen ikke kreve erstatning eller tilbakeføring av sine utgifter til oppfyllelse av avtalen.

Ikrafttredelse
Stiftelsen ved dets styre undertegnet avtalen den 02.05.2011, og var bundet av avtalen fra
samme tidspunkt. Forutsatt at kompetent organ i Oslo kommune godkjenner avtalen, er
kommunen bundet av avtalen fra vedtakstidspunktet. Avtalen vil i så fall tre i kraft seks
måneder deretter.

Juridiske vurderinger
Forholdet mellom anskaffelsesregelverket og Stiftelsens gave til kommunen har vært
vurdert. Det motsatte av gjensidig bebyrdende avtaler vil typisk være gaver, der en
oppdragsgiver ikke yter noen form for vederlag. Gaver faller derfor utenfor begrepet
kontrakt og anskaffelser. Stiftelsen har ønsket å gi skulptur- og kulturminneparken i gave
til Oslo kommune. Forhandlingene med Stiftelsen har vært ført med sikte på å bevare
avtalen som gave. Det vurderes slik at avtalen verken vil omfattes av lov eller forskrift om
offentlige anskaffelser. En konsekvens av dette er at verken kommunen eller Stiftelsen vil
være bundet av anskaffelsesregelverket.

Andre konsekvenser av avtalen om gave er at Stiftelsen ikke kan motta vederlag, og at det
heller ikke må stilles så mange og omfattende vilkår for kommunen at avtalen mister sitt
preg av å være gave. En avtale over 50 år uten oppsigelsesmulighet, vil kunne være så
inngripende for kommunen at avtalen vil miste sitt preg av å være gave. I avtalen med
Stiftelsen har en avhjulpet dette ved at avtalen kan sies opp ved Stiftelsens mislighold,
etter at det er gått 25 år, og endelig dersom kommunen vedtar omregulering av hele eller
en vesentlig del av parkens område.
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Rehabilitering av hagene og villaene i Kongsveien 21 og 23 og Stiftelsens bruk av
eiendommene til drift og formidling av parken, er også del av avtalen. Som ledd i
formidling av parken tillates kommersiell virksomhet i beskjedent omfang fra bygningene.
Eventuelle inntekter fra den kommersielle virksomheten skal tilfalle kommunen, og det
vurderes derfor slik at avtalen med det opprettholder sitt preg av å være gave. Stiftelsens
bruksrett til bygningene i forbindelse med dens drift og formidling av parken, vurderes å
være tilstrekkelig regulert i avtalen.

Oslo kommune plikter å følge opp avtalen med Stiftelsen. Flere kommunale etater vil
involveres i dette. Bl.a. må kommunen ta stilling til Stiftelsens forslag og planer for
opparbeidelse og drift, utplassering av kunstverk mv, samt samarbeide med Stiftelsen slik
at den kan oppfylle sin del av avtalen. Løpende saksbehandling, f.eks. knyttet til
Stiftelsens planer og søknader, og aktiv deltakelse i samrådsmøtet, vil bli nødvendig.

Byrådets vurdering
Avtalen innebærer en svært sjenerøs gave til Oslo by, og er et godt eksempel på samarbeid
mellom Oslo kommune og private. Avtalen gjør det mulig å bevare Ekebergåsen som et
grønt, allment tilgjengelig friområde over lang tid, samtidig som kunst av høy kvalitet og
formidling av kulturminner gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten. Avtalen innebærer
en betydelig oppgradering av området.

Utbyggingen av Bjørvika vil føre til at Ekebergåsen vil bli et naturlig og nærliggende
frilufts- og rekreasjonsområde for nye naboer. Gaven fra Stiftelsen bidrar til å sikre en
allsidig bruk av området, samtidig som det bevares som friområde. Formidling av
kulturminner vil gjøre forståelsen av Oslos eldste historie mer tilgjengelig. Rehabilitering
av villaene og oppgradering av hagene i Kongsveien 21 og 23 vil gjøre det mulig å
formidle skulptur- og kulturminneparken derfra. Gaven bidrar til målsettingen om at Oslo
skal være en mangfoldig, nyskapende og tilgjengelig kulturby med kunst- og kulturtilbud
til alle.

Tidligere vedtak
Byrådet vedtok i møte 08.01.2009 sak 1001 godkjenning av avtale mellom Oslo kommune
v/ Kulturetaten og C. Ludens Ringnes stiftelse om et forprosjekt for etablering av en
skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Friluftsetatens kostnader til skjøtsel og oppfølging av skulptur- og kulturminneparkens
område beløp seg i 2010 til omlag 270 000 kr. Stiftelsen vil fra avtalens ikrafttredelse få
ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av parken.

Avtalen vil kreve tett oppfølging fra Oslo kommune særlig under opparbeidelse av parken
i avtalens tre første år. Det legges opp til at Kulturetaten får en koordinerende rolle for
oppfølgingen av avtalen, i tillegg til kunstfaglig ansvar. Kulturetatens utgifter til dette
anslås til utgifter for en stilling på mellom 25 og 50 %. Det vil være naturlig at besparelser
Bymiljøetaten får som følge av Stiftelsens overtakelse av drift av parken, overføres
Kulturetaten for oppfølging av avtalen fra avtalens ikrafttredelse.

Føringer som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak for 2011, forutsetter at
Boligbygg Oslo KFs inntektsbortfall er hensyntatt ved fastsettelse av størrelsen til
effektiviseringsuttaket. Eiendommenes brutto balanseførte verdi slik de er ført i
Boligbyggs Oslo KFs regnskap overføres bykassen på det tidspunktet eiendommene
overføres.
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Vedtakskompetanse
Kommunestyret (bystyret) treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger
av lov eller delegasjonsvedtak, jf kommuneloven 25.09.1992 nr 107 § 6. Bystyret har i sak
220/1997 delegert til byrådet å motta gaver med takk. (For fast eiendom gjelder en
beløpsgrense på 2 mill kr).

Selv om byrådet er delegert myndighet til å motta gaven og dermed også til å inngå
avtalen mellom Stiftelsen og kommunen om opparbeidelse, drift og vedlikehold av en
skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg, fremmes saken om mottakelse av gaven og
godkjenning av avtalen for bystyret. Begrunnelsen er gavens store verdi, det omfattende
avtaleverket som ligger til grunn for denne, avtalens lange varighet, samt at avtalen berører
mange ulike interesser i et stort geografisk område.

Særlig om delegering
Det følger av kommuneloven § 20 nr. 3 at bystyret kan tildele rådet (byrådet)
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Det foreslås i
vedtakspunkt 3 at byrådet gis fullmakt til å forhandle om og godkjenne mindre vesentlige
endringer i avtalen, herunder også i avtalens vedlegg B til F.

Rapporteringsordning
Det anses ikke nødvendig med særskilte rapporteringsordninger ut over det som fremgår
av byrådets årsberetning.

B rådet innstiller til b st ret å fatte føl ende vedtak:

Avtalen, som innebærer en gave til Oslo kommune, av 02.05.2011 mellom C.
Ludens Ringnes stiftelse og Oslo kommune v/ Kulturetaten om "opparbeidelse,
vedlikehold og drift av en skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg", godkjennes.
Gaven mottas med takk.
Avtalen forutsetter godkjent reguleringsplan for Kongsveien 17 m.fl. - Ekeberg
skulptur- og kulturminnepark.

Eiendommene Kongsveien 21 og 23 overføres fra Boligbygg Oslo KF til bykassen
ved Kulturetaten.

Byrådet gis fullmakt til å forhandle om og godkjenne mindre vesentlige endringer i
avtalen, herunder også i vedleggene B til F i denne.

Vedlegg tilgjengelig på Internett: 1. Avtale av 02.05.2011 mellom Oslo
kommune v/ Kulturetaten og C. Ludens
Ringnes stiftelse om opparbeidelse, drift
og vedlikehold av en skulptur- og
kulturminnepark på Ekeberg, med
følgende vedlegg:
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Vedlegg B: Rammeplan for
opparbeidelse.
Vedlegg C: Kunstfaglig konsept
Vedlegg D: Konsept for kulturminne-
formidling
Vedlegg E: Retningslinjer for utleie og
arrangement
Vedlegg F: Regulering av virksomheten
med hest

2. Ekeberg Skulptur- og kulturminnepark,
utdrag fra planforslag (brosjyre)

Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen
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