
Hvorfor så mange er imot
reklamefinansiering av bymøbler.

 

I løpet av de siste ukene er det kommet en rekke opplysninger som 
skaper tvil om både økonomiske, estetiske og praktiske sider ved avtalen 
kommunen skal inngå med Clear Channel. Vi mener det er så mange 
sider ved avtalen som ennå er uklare at vi er redd politikerne i Bergen 
står i fare for å gjøre et vedtak på sviktende grunnlag. Vi ber derfor om 
at saken blir utsatt og at KMBY arrangerer en bred høring med både 
næringsliv (BN, NHO og SRF), reiselivslag, kulturinstitusjoner / aktører, 
byantikvar mm.

Økonomi
Toaletter og busskur.
Jon Skjerdals utregninger basert på kommunens egne tall gir en  
årlig innsparing på 5,6 mill. Her tas det utgangspunkt i nye toaletter og 
busskur, men kostnaden beregnes utfra kommunens andel av busskurene, 
som bare er en niendedel. Resten tilhører som vi vet Fylkeskommunen og 
Statens Vegvesen. Vi mener at kommunen selger bergenserne på 
billigsalg. 
 
Bysyklene.
Vi er veldig positive til bysykler. I Oslo er denne ordningen svært  
vellykket. Så vellykket at Clear Channel får inn 5450,- årlig pr sykkel. 
Vi kan derfor ikke forstå at dette skal være en “motytelse”. Ordningen 
fremstår heller som et eget, svært vellykket forretningskonsept.
Tallet er basert på 1200 sykler, 29000 brukere á kr 60,- (Aftenposten, 16. 
juni 2005) og reklameinntekter på kr 4000,- pr sykkel (fra prislisten til 
Clear Channel). I Bergen vil inntektene sannsynligvis være anderledes, 
men det sier seg selv at andre aktører kan få dette til å gå rundt hvis det 
er bysykler vi ønsker oss.
 



Hele bymøbelanlegget forblir Clear Channels eiendom.
Avtalen innebærer at vi skroter våre egne særegne Bergenske busskur for 
å leie 900 standardskur som vi snart finner i alle verdens byer. 
Fylkeskommunen og Statens Vegvesen må overtales til å evt. kjøpe 
skurene for en ennå ikke avtalt pris, når avtaletiden er over. Svært lite 
tyder på at de kommer til å ha ressurser til en slik investering om femten 
år og Bergen er dermed fastlåst i en avtale vi ikke kan komme ut av.
 
Demokrati og det offentlige rom
Yttringsfriheten i det offentlige rom svekkes.
Maktbalansen i byrommene forrykkes. Dette fører til aggressivitet 
og negativitet. Når man privatiserer det offentlige rommet, lar man  
enkeltmenneskets ansvar for sine omgivelser forvitre. Manglende  
eierskap gir manglende ansvarsfølelse. Når vi ikke lenger eier våre egne 
byrom, er det mye mindre naturlig for folk å engasjere seg og ta ansvar 
for byen sin. Erfaringen fra andre byer viser at dette øker konfliktnivået 
og polariserer borgerne.
 
Bergen som merkevare
Bergens særegenhet forringes av bymøbler som er identiske til de man 
snart finner i alle verdens byer. Bergen er en vakker by. Vi må bygge på 
Bergens vakre særpreg når vi skal tenke byutvikling. Særpreget er det 
som gjør oss attraktive. Den ensretting denne avtalen innebærer, både når 
det gjelder reklame og bymøbler, er negativ for merkevaren Bergen.
- Dette er en svært, svært dårlig idé.
Redaktør i National Geographic Traveler, Jonathan B. Tourtellot. BT 27. april 2005.  

Lokalt næringsliv
Det Bergenske næringslivs mulighet til å annonsere og reklamere  
avgrenses. All erfaring tilsier at denne type monopol skaper store  
problemer for det lokale næringsliv. Derfor er Handelstands- 
foreningen i Oslo nå mot avtalen i Oslo og Bergens Næringsråd  
skeptiske her. Flatene Clear Channel forvalter brukes nesten utelukkende  
til å reklamere for multinasjonale selskaper. Dette er konkurranse- 
vridende og skadelig for vårt lokale næringsliv med mange  lokale  
aktører.



Kulturlivet
Kulturlivet kommer ikke til å kunne ta del i lovede 50 flatene, annet enn 
gjennom statisk informasjon som kart og lignende. Med en monopolist i 
sentrum, vil plakatkommunikasjon bli vanskligere for små aktører. 
Erfaringer fra andre byer tilsier at kulturlivet får færre muligheter til 
billig kommunikasjon etter Clear Channels inntog.
 
Frittstående reklamemontre
Selv om byråd Iversen lover at det ikke kommer frittstående  
reklamemontre, er det bare å lese avtaleteksten og dens definisjon av 
“frittstående reklame- og informasjonsbærer” for å forstå at dette ikke  
stemmer. Avtalen åpner for tilsammen 18 eller mer. I forbindelse med  
sykkelstasjonene og bussterminalene vil det plasseres frittstående  
reklamemontre, og avtalen åpner for enda 8 i sentrum. Tillegget om  
“færrest mulig (maks 5)” i innstillingen  til bystyrevedtak er ikke  
beroligende. Avtaleteksten er for 15 år, mens bystyrevedtaket kun er 
gyldig til det neste bystyret ønsker å forandre det. Det juridiske i dette er 
også uklart.
 
Clear Channel
Clear Channel er en internasjonal mediegigant med et meget dårlig 
rykte. I Norge er de anmeldt for brudd på reklamelovgivningen en rekke 
ganger. Selskapet saksøkte staten for å få lov til å reklamere for alkohol 
i 2004 og frontet nettspillselskapet Victory247.com sin kampanje mot  
kulturministeren under siste valgkamp. Dette førte til anmeldelse fra  
Lotteritilsynet, ettersom denne formen for politisk reklame er forbudt.

Reklamemengden
All erfaring viser at denne typen avtaler øker mengden reklame i  
byrommet. Selv om det kan se ut som om man i Bergen har klart å 
skjerme de mest historisk viktige områdene, vil den totale mengden  
reklame øke. Utifra erfaringene med Clear Channel (se over) er det  
skremmende å tenke på at vi ikke kan vite hva som plutselig en morgen 
dekker 490 nye reklameflater i Bergen.



Det finnes alternative løsninger.
Vi ber om en utsettelse av saken og at politikerne ser på andre løsninger.

1. Bergensprogrammet
Det er bevilget 580 millioner til tiltak i Bergen sentrum 2002-2015.  
Det må være mulig å omdisponere ti av disse millionene til nye busskur.  
Investeringer til toaletter må også kunne finnes her.

2. Lokale løsninger
Det er naturlig at et så stort prosjekt som utlysningsteksten omtaler, med 
900 skur, er vanskelig å få til med lokale aktører. Senkes ambisjonsnivået 
derimot, vil det åpne seg andre muligheter.
 a. Ikke alle busskurene trengs å skiftes med en gang. 
 b. Bergensk vær krever bergenske skur. 
     Når det regner horisontalt stilles det helt egne krav til busskur.
     Cityline-skurene som Clear Channel tilbyr tilfredsstiller ikke  
     disse kravene. Alle som vært på Torgallmenningen og prøvd
     den nye busskurtypen kan bekrefte dette.

3.  Høringsrunde
Vi ber politikerne ta en runde til i saken og gjennomføre en bred 
høring med både næringsliv (BN, NHO og SRF), reiselivslag,  
kulturinstitusjoner/aktører, byantikvar mm.

Takk for oppmerksomheten,

Interessegruppen Byen Vår.    http://www.talsmann.no/


