Marte R. Ulltveit-Moe
Solbergveien 3
4615 Kristiansand

Kristiansand, 10. desember 2018

Svar på skriftlig spørsmål om «Forbruk på deltagelse på oljemesser»

Jeg viser til din epost datert 29.11.18, som lød:
«Hvor mye penger har Kristiansand kommune brukt i 2017 og 2018 på deltagelse på oljemesser? Ber om
totalsum for Business Region Kristiansand, ordførers kontor, og eventuelle andre som har deltatt på
oljemesse i Texas, ONS i Stavanger, og eventuelt andre oljemesser.
Og hvor mye penger er det budsjettert med til oljemesser i handlingsprogrammet 2019-2022?
På forhånd takk for raskt svar.
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, gruppeleder MDG
Svar fra ordfører
Oljebransjen er i dag i voldsom endring, og det er bra. Fra et relativt ensidig fokus på olje har bransjen tatt
en kraftig dreining mot fremtidens løsninger. Både de store aktørene, men kanskje spesielt de mindre
teknologibedriftene har endret på sine satsningsområder. Jeg er imponert over omstillingsevnen til flere av
våre lokale virksomheter. Leverandørvirksomhetene har svært stor betydning for landsdelen i form av
verdiskaping og arbeidsplasser, og det er de samme kompetansemiljøene som utvikler nye og grønne
forretningsmodeller.
Offshore Technology Conference (OTC) og Offshore Northern Seas (ONS) har et stadig sterkere fokus på
fornybar energi og klima i sine arrangementer. Det er derfor noe misvisende å kalle dem oljemesser,
energimesser er i dag et mer treffende begrep.
I 2017 reiste ordfører og et par andre fra kommunen på et felles kurs- og seminarprogram i Austin i dagene
før OTC. Dette var ikke oljerelatert og reiseutgiftene fra denne turen er derfor delt. Austin har et langt
grønnere fokus for sitt næringsliv, innovasjon enn oss, og særlig er IKT bedrifter er viktige der.
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2017 Støtte til GCE NODE for OTC:

75.000,-

2017 Reisekost. for kommunalt ansatte inkl. ordfører på OTC:

35.000,-

2018 Støtte til GCE NODE for OTC og ONS:

125.000,-

2018 Reisekost. For kommunalt ansatte inkl. ordfører på OTC og ONS:

67.500,-

Totalt for 2017 og 2018:

302.500,-

I kommunens budsjetter er det satt av en post for søkbare tildelinger. Det er denne posten GCE NODE
tidligere har søkt og fått tildeling fra. Midlene fordeles etter årlige søknader. I 2019 er denne posten på
300.000 kroner.

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører

Kopi: Bystyret
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