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Skriftlig spørsmål om «å få REV Ocean til å etablere World Ocean Headquaters
til Quadrum i Kristiansand»
Jeg viser til ditt spørsmål sendt pr epost datert 11.juli, som lød:
Venstre ønsker World Ocean Headquaters til Quadrum til Agder og Kristiansand.
I World Ocean Headquarters ønsker REV Ocean å samle nasjonale og internasjonale havinteressenter
under ett tak. Ambisjonen er å mangedoble innsatsen for å redde livet i havet. Hovedkontoret vil blant
annet inneholde laboratorier, kontorer, utstillingsarealer for havteknologiløsninger,
konferansefasiliteter med mer.
Marianne Stigset, kommunikasjons- og myndighetsansvarlig for kontorkomplekset har uttalt til
Fædrelandsvennen:
«Det er viktig at stedet har de urbane kvaliteter som kan tiltrekke seg de fremste kunnskapsmiljøene
som bygget skal huse. Skal vi klare å oppfylle ambisjonene våre om slagkraftig internasjonalt senter
for å redde livet i havet trenger vi samarbeidspartnere som heier og er fremoverlente».
Hun sier det slett ikke er en betingelse å bygge en skyskraper på 250 meter som planen var på
Fornebu. Det viktigste er innholdet i bygget. Avgjørelsen om plassering antas å skje før nyttår.
Målet med dette bygget er at Norge tar posisjonen som verdens ledende havnasjon i sterk konkurranse
med mange andre land.
Et «Verdenshavenes hovedkvarter» skal etter planen huse et stort antall norske og internasjonale
forskere og byråkrater, gründere og bedrifter, ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og finansaktører,
og ledes av tidligere WWF-sjef Nina Jensen, som nå er sjef for forsknings- og ekspedisjonsskipet
REV Ocean.
Kristiansand Venstre ønsker World Ocean Headquaters til vårt fylke. Mandal har allerede meldt sin
interesse for å få det 60 etasjes høye blå bygget til sin kommune.
Kristiansand Venstre mener at også Kristiansand med sin nærhet til havet og Europa er en perfekt
plass for «Verdenshavenes hovedkvarter». Sammen med kompetansemiljøene på UiA, Node- og
Eydeklyngene bør Kristiansand være en attraktiv destinasjon som har de kvaliteter REV Ocean
etterspør. Marianne Stigset har blant annet uttalt at det aller viktigste for dem er at de kan etablere
senteret i nærheten av fagmiljøer, slik at de også kan tiltrekke seg de kloke hodene fra hele verden

Hun poengterer også at det er viktig for dem at det er et politisk ønske om å jobbe med dem og dette
prosjektet.
Quadrum nærings- og kontorprosjekt med 40.000 kvm kan bli en perfekt plass for «Verdenshavenes
hovedkvarter». Quadrum ble skapt i samarbeid med kunstneren Kjell Nupen og består av
arkitektoniske signaturbygg med flotte utsiktsforhold mot havet. Det er spektakulære bygg som ligger
sentralt i byen og tett på havet. Her får en urbane kvaliteter som kan tiltrekke seg de fremste
kunnskapsmiljøene som bygget skal huse.
Spørsmål til ordføreren:
Vil ordføreren ta initiativ for å få REV Ocean til å etablere World Ocean Headquaters til Quadrum i
Kristiansand?
Venstre mener henvendelsen må være et samarbeid mellom Kristiansand kommune , UiA og
kompetanseklynger på Sørlandet.
Svar:
Det er liten tvil om at det er mange spennende sider ved å tiltrekke seg et så stort og bredt
kompetansemiljø til Sørlandet og det er absolutt noe politisk ledelse er positive til.
Et godt svar på dette spørsmålet involverer imidlertid folk som har sommerferie. Jeg ser meg derfor
nødt til å si at fullt svar ikke kan bli gitt før i august. Blant annet næringssjefen som har jobbet med
saken, er for øyeblikket på ferie. Men kan melde at det er tatt initiativ fra kommunens side i saken.
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