
Bergen vil ha det. Trondheim vil 

ha det. Nå kjører Stavanger-ordfø-
rer Christine Sagen Helgø frem 
værgründer Siri Kalvig og storin-
vestor Harald Espedal for at Sta-
vanger skal vinne kampen. 

Alle vil ha det nye statlige for-
nybarfondet på 20 milliarder kro-
ner til sin by. 

– Vi er på topp i landet i patenter 
og entreprenørskap, sier Kalvig. 
Lokaliseringsstriden har dratt seg 
til etter at Venstre overraskende 
fikk lurt inn et nytt fornybarfond 
i forliket om statsbudsjett for 
2016. På sikt er det meningen at 
fondskapitalen skal komme opp i 
20 milliarder kroner. Ellers er det 
meste uklart. 

– Det virker helt åpent, sier ord-
fører Helgø.

Fra Olje- og energidepartemen-

tet er beskjeden at man skal 
komme tilbake til saken i forbin-
delse med revidert nasjonalbud-
sjett til våren. Helgø ønsker å være 
på offensiven, ikke bare når det 
gjelder lokalisering, men også for 
å være med i diskusjonen om hva 
fondet skal være. Hun mener fon-
det bør investere i teknologier for 
grønt skifte, CO2-fjerning og 
omstilling. 

– Historien vår har vist at vi har 
klart omstilling før. Vi var enda 
mer avhengig av hermetikkindus-
trien enn vi er av olje nå.

Står imot
Leder Berit Rian i Næringsforenin-
gen i Trondheimsregionen lar seg 
ikke overbevise av argumentene 
fra den kriserammede oljebyen. 

Hun har fått laget et stort faktano-
tat for å overbevise nasjonale poli-
tikere om at Trondheim har det 
beste teknologimiljøet med både 
NTNU og Sintef. 

– Fondet skal ikke være et 
omstillingstiltak, sier Rian. 

Leder Marit Warncke i Bergen 
Næringsråd mener det er like 
åpenbart at Vestlandets hoved-
stad skal ha fondet, med utgangs-
punkt i finanskompetansen som 
finnes på Handelshøyskolen og i 
Argentum-fondet.

Åpent mandat
Espedal derimot, ramser opp 
finanskompetansen som finnes i 
Stavanger og peker på alle fra 
HitecVision via Energy Ventures 
til Skagen Fondene og SR-Bank. 

Han peker også på teknologimil-
jøer knyttet til Universitetet, Sta-
toil og kraftselskapet Lyse, som 
han er styreleder for. Han tror 
uansett det er smart at fondet ikke 
reserveres for nordmenn. 

– Skal fondet fungere bra, må 
det ha mandat utenfor Norge 
også, sier Espedal.

Kalvig har selv investert mel-
lom tre og fem millioner kroner i 
ulike vindenergiselskaper. Da har 
hun ikke lagt beinharde, kortsik-
tige avkastningskriterier til grunn. 
Det tror hun er viktig. 

– Det handler om tidshorisont. 
Det tar tid å bygge opp nye nærin-
ger.

jostein.lovas@dn.no 
morten.anestad@dn.no

Bykamp om nytt fond

FINANS
Jostein Løvås og  
Morten Ånestad
Stavanger

Stavanger må få det nye 
fondet,  mener privatinvestor 
Harald Espedal, Stavanger- 
ordfører Christine Sagen Helgø 
(H) og fornybarinvestor Siri 
Kalvig. Foto: Tomas Alf Larsen

Værgründer Siri Kalvig 
og storinvestor Harald 
Espedal fører an når 
kriserammede 
Stavanger prøver å 
tiltrekke seg et nytt, 
statlig fornybarfond på 
20 milliarder kroner. 
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Det viktigste du må vite om krav, oppgaver og løsninger rundt HMS.

GRATIS E-BOK:  
HMS FOR LEDERE
Last ned gratis - send SMS (kr 1)

HMS til 1963
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