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» Alle vil ha regjeringens grønne investeringsfond «

Det brygger opp til kampom
statens klimasatsing Fornybar
AS. Fondet skal brukes for å
redusere klimautslipp,mendet
er ikke det kampenhandler om.
Derimot er det i ferdmed åbli
en lokaliseringskampav godt,
gammeltmerke.Hvor skal For-
nybarASmed sine 20milliarder
holde hus? Bergen, Stavanger og
Trondheimharmeldt seg på i
kampen. Imøtemednæringsliv
og aktører i Trondheim tirsdag
passet finansminister Siv Jensen
(Frp) på at hunkun lyttet.

Det kom ikke et eneste tolkbart
signal fra statsråden omhvor
dette fondet skal ligge. For kli-
maets del er det heller ikke så
farlig. Poenget er at det kommer
«mestmulig klima»ut av pen-
gene.Det forsvinner lett i denne
type lokaliseringsdebatter. Alle
de tre byene er flinke til å frem-
heve egne fortrinn,men i lokal-
iseringsdebatten forsvinner det
saken egentlig handler om.
PoengetmedFornybarAS er å
kunne sprøyte penger inn i
virksomheter og innovasjoner
somkanbidra til at klimaut-
slippene går ned.

I Stavangerkandet se ut til at
argumentet for å få FornybarAS
er at byen og regionen er i krise.

Bergensernes viktigste argu-
menter, for å sitere enkom-
mentarartikkel i Bergens Tide-
nde, er: «Her finnes landets
største forvaltningsmiljø og
ledende forskningsinstitusjoner
innen fornybar energi og grønn
teknologi.Medhovedkontor i
Bergen vil det statlige investe-
ringsfondet hanesen vendtmot
verden, ikke Løvebakken.»

Bergensere leverundermottoet
at beskjedenkanden være som
har grunn til å være det. Derfor
er det høyst diskutabelt om
Bergenhar noen fortrinnpå
Trondheim.De tre hovedargu-
mentene somTrondheims-
aktørene i går la frem for Siv
Jensen er disse: 1. Trondheim
har det ledendeutdannings- og

forskningsmiljøet innen tekno-
logi, samt et anerkjent for-
skningsmiljø innenfor grønn
teknologi. 2. Trondheimhar en
helhetlig verdikjede for kom-
mersialisering av grønn tekno-
logi. 3. Trondheimhar Investi-
nor, et statlig investeringssel-
skapmed relevant kompetanse
og erfaringmed investering i
bedrifter somutvikler og benyt-
ter grønn teknologi.

Det er synd at dette blir en by-
kampmellom regionbyene.
Egentlig er dette enkampmel-
lomBergen, Stavanger og
Trondheimpåden ene side,mot
Oslo-maktenpå den andre. Siv
Jensen er taus somenøsters. Det
er liten tvil omat hennes em-
betsverk i Finansdepartementet
overhodet ikke liker utflytting
avnoe somhelst til steder uten-
forRing 3, det vil si sentrale
Oslo.

FornybarASble sjøsatt en sen
nattetime i fjor høst, i forhan-
dlingene omstatsbudsjettet.
Fondet er et Venstre-barn.Det
komsidelengs inn i en budsjett-
prosess som regjeringen og
Finansdepartementet hadde
holdt påmed i nesten et år.
Tanker somandre tenker, liker
ikke Finansdepartementet.
Forslag somblirvedtattpå
dennemåten, er enda verre.
Politiske beslutninger sompek-
er en vei ut avOslo er i det hele
tatt noe herk.Menermange som
lever i den villfarelse atOslo er
verdens navle og at det er der
verdiene blir skapt.

Nå skal olje- og energiminister
Tor Lien (Frp) oghans departe-
ment utrede saken, før reg-
jeringen legger fremet forslag
for Stortinget. Er det en fordel
for Trondheimat fagstatsråden

bor i byen?Det kan slå begge
veier. Det ermange eksempler
på statsråder og stortingspolitik-
ere somhar sendt hilsener til
egen valgkrets. For å ikke bli
beskyldt for den slags patriot-
isme, kan en statsråd bli tvunget
til å vurdere egenby strengere
ennkonkurrentbyene.

Hvavil det bety å få hoved-
kontoret for et slikt fond? In-
vesteringene skal skje over hele
landet, i prinsippet kanskje til
ogmedhvor somhelst i verden
der klimautslipp kankuttes. I
arbeidsplasser vil fondet
kanskje bety 60, 80,100men-
nesker eller noe deromkring.
Forutennok et punkt i byens
skrytebok, vil vertskapet for
FornybarAS først og fremst være
et veldig konkret eksempel på at
noen av statens penger kan
forvaltes andre steder enn iOslo,
London ellerNewYork.

Hvamed et slikt fond i hvert av
de tre regionbyene, der de kan
konkurrere omhvemsomskaff-
er størst avkastning og bidrar
mest til klimaet?

Finansminister Siv Jensen (Frp) smilte og lyttet i Trondheim i går, men var taus som en østers om hvor
statens 20 milliarder kroner til grønn teknologi skal forvaltes. Med på lunsjmøtet deltok blant andre Geir
Ove Kjesbu (til venstre), Investinor, Berit Rian, Næringsforeningen, Borgar Ljosland, seriegründer, Herbjørn
Skjervold, Næringsforeningen og Proventure og til høyre Torhild Aarbergsbotten, stortingsrepresentant (H).
Foto: KIM NYGÅRD

Viktigereennomstatenspenger
forvaltes iTrondheim,Bergeneller
Stavanger, erdetompengeneblirbrukt
slikdeskal.

Klimakamp
er blitt
bykamp . . .
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Politiskebeslutninger sompekerenveiut
avOsloer idethele tattnoeherk.

Meddetnye statlige
investeringsfondetFornybarAS
kannyebedrifter innengrønn
teknologi få løstdet somkanskje
erdet størsteproblemet:Mangel
påkapital.
Fornybar skal etter planen ha

en forvaltningskapital på 20mil-
liarder kroner. Nå er kampen i
gang for å få hovedkontoret.
Spørsmålet er om det skal ligge i
Trondheim, Bergen eller Stavan-
ger.

Kompetanse,
NTNUogSintef
I Trondheim blir finansminister
Siv Jensen påspandert lunsj og
får vite hvorfor det nye investe-
ringsfondet Fornybar AS må
ligge i byen.
Daglig leder Berit Rian i Næ-

ringsforeningen i trondheimsre-
gionen snakker på innpust og
utpust mens finansministeren
spiser.
Kompetanse, teknologimiljø,

NTNU og Sintef er grunnene til
at Rian og næringsforeningen
mener Fornybar må ligge i
Trondheim.

Godegrunner
forTrondheim
– Det er veldig gode argument
for Trondheim hvis kompetanse
skal legges til grunn, sier Rian,
og forteller statsråden at Trond-

heimhar en helhetlig verdikjede
for grønn teknologi. På argu-
mentlistenhennes står:
● NTNU med sine mange stu-
denter og400 forskere i fornybar
energi
● Sintef har 450 forskere innen
energi, klima ogmiljø og omset-
ter for 600 millioner i året på
dette området.
● Seks av elleve nasjonale for-

skningssenter for miljøvennlig
energi ligger i Trondheim
● Det statlige investeringssel-
skapet Investinor ligger i Trond-
heimog investerer risikokapital i
noen av de lovende bedriftene
somharambisjoneromåbli ver-
densledende.

Flere faktorer
ennkompetanse avgjør

Berit Rian avslutter lunsjfore-
draget sitt med å si at hun på
denne måten har prøvd å selge
inn ideen om Trondheim som
hovedsete.
– Ja, det har du virkelig prøvd

å gjøre, svarer finansminister Siv
Jensen. Hun understreker at
flere faktorer kommer til å på-
virke beslutningen om valg av
sted.
– Kompetanse er en av de fak-

torene. Det er bestemt at Forny-
bar AS blir etablert, og det er
godt å se det regionale engasje-
mentet. Så kommer beslutnin-
gennår denkommer.
AAGOTOPHEIM
aagot.opheim@adresseavisen.no

Lunsjmøte: Finansminister Siv
Jensen bruker lunsjen til å få
høre næringsforeningens argu-
ment for hvorfor det nye statlige
investeringsfondet, Fornybar AS,
må plasseres i Trondheim.
Foto: KIM NYGÅRD
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