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Forord

Da Stortinget 7. mars 2000 vedtok at IT FornebuTechnoport skulle få opp-
draget med å etablere et it- og kunnskapssenter på Fornebu, var prosjektet
allerede blitt behandlet hele åtte ganger før i landets nasjonalforsamling, og
det i løpet av bare drøye to år. Den omfattende stortingsbehandlingen viser
at prosjektet var av nasjonal betydning, men det var stor uenighet om hva
slags nasjonal betydning utbyggingen på den nedlagte flyplassen hadde.
Uansett: Det viste seg til slutt at IT Fornebu hadde ”ni liv” i den forstand at
prosjektet overlevde hele ni stortingsbehandlinger med til dels sterk politisk
motstand.
Det var i det hele tatt oppsiktsvekkende stor uenighet om det meste som

gjaldt IT Fornebu i perioden som førte fram til stortingsvedtaket. Dessuten
var det ikke bare uenigheten som var oppsiktsvekkende, men også at
uenigheten gikk på tvers av mange tradisjonelle skillelinjer. Det var for
eksempel mange som ble forvirret av å se den vestlandske tunnelbyggeren
Kjell Opseth fra Ap og den østfoldske innvandrings-skeptikeren Øystein
Hedstrøm fra FrP stå skulder ved skulder i en sak som ble massivt kritisert
av en nærmest samlet norsk presse. Ap og FrP ble ellers regnet som hoved-
motstandere i norsk politikk.
Denne boken har to perspektiver: Den gir en kort fremstilling av proses-

sene som førte fram til etableringen av IT Fornebu, og er i tillegg et forsøk på
å analysere årsakene til at prosjektet ble så omstridt. Historien er ført i pennen
av Bjarne Røsjø, i nært samarbeid med Per Morten Vigtel. Røsjø fikk anled-
ning til å bli godt kjent med IT Fornebu og noen av prosjektets
nøkkelpersoner da han var ansatt i Dagens Næringsliv (DN) i 1998-99. Han
ble primært ansatt i et vikariat for å bygge opp forskningsjournalistikk som et
nytt område i DN, og det var naturlig at IT Fornebu havnet på hans
skrivebord. Der hadde ikke oppdraget ligget mange dagene før det kom ufor-
mell beskjed via en av daværende sjefredaktør Kåre Valebrokks løytnanter:
”Det er jo Fred. Olsen som står bak IT Fornebu, og han er samtidig stor-
aksjonær i forlaget Norges Handels- og Sjøfartstidende, som utgir DN. Kåre
synes det er kjempegøy å irritere eieren Olsen og markere sin redaksjonelle
uavhengighet, så han kommer til å bli fornøyd hvis du skriver kritisk om IT
Fornebu”.
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Røsjø tolket oppdraget på sin egen måte, men det var for øvrig ingen mangel
på journalister som var svært kritiske. Da Vigtel i februar 2000 gjennomgikk
over 2�0 avisutklipp, viste det seg at omkring 9� prosent var sterkt kritiske
til både den politiske behandlingen og til selve forslaget om å etablere et
kunnskapssenter på Fornebu. Mange av artiklene var ikke bare kritiske, men
direkte negative. Hvis man leste aviskommentarer og lyttet til IT Fornebus
ivrigste kritikere, som daværende næringsminister lars Sponheim og Høyres
næringspolitiske talsmann Ansgar Gabrielsen, kunne man få inntrykk av at
hele IT Fornebu-prosjektet var et sleipt triks for å få tak i noen attraktive
tomter på Fornebu for en billig penge, og attpåtil med et sugerør rett ned i
statskassa. Den nasjonale viktigheten i IT Fornebu-saken bestod i å få slutt
på det uheldige samrøret og ”kokkelimonken” som angivelig var blitt en
integrert del av Arbeiderpartistaten, ifølge i alle fall noen av motstanderne.
Historien om IT Fornebu viser hvor urimelig en slik fremstilling er, og

den dokumenterer at de sentrale aktørene bak IT Fornebu faktisk mente det
de sa: At Norge trengte flere økonomiske ben å stå på, og at det var viktig å
legge til rette for ny næringsvirksomhet i Norge med basis i de mulighetene
som den voksende informasjonsteknologien var i ferd med å skape. Dette
var den nasjonale viktigheten av prosjektet, sett fra IT Fornebus synspunkt.
Hvis Fred. Olsen og Norsk Investorforum bare var ute etter å tjene penger

på en lur måte, kunne de funnet på noe langt enklere enn å begynne å snakke
om en hjernerevolusjon i 1991, for deretter å stifte en organisasjon med et
femtitall norske investorer og entreprenører i 1993, for deretter å gjen-
nomføre et større utredningsprogram i 199� og 199�, for deretter å reise
land og strand rundt i flere år for å fortelle om prosjektet til både stortings-
politikere og lokalpolitikere og alle andre som ville høre på, bare for å få slått
kloa i noen tomter i 2000, for deretter å begynne å gå med overskudd i IT
Fornebu Holding AS i 2008.
Det er interessant å se på medienes rolle i IT Fornebu-striden. Medie-

omtalen var overveldende positiv da Fred. Olsen begynte å snakke om
”hjernerevolusjonen” tidlig på 1990-tallet, men ble overveldende negativ
etter hvert som nasjonen nærmet seg årtusenskiftet. Det er i alle fall en del-
vis forklaring at Fred. Olsens budskap til å begynne ble oppfattet som en
”kritikk av makta”, noe som er en populær journalistisk øvelse. Men etter
hvert som IT Fornebu samlet støtte i fagbevegelsen og i Ap, som satt med
regjeringsmakten i den viktige perioden fra 1990 til 1997, ble IT Fornebu
isteden en del av ”makta” og derfor fritt vilt for kritiske journalister.
Dette er en kortfattet, og derfor bare en delvis, historie om IT Fornebu
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og den politiske striden rundt prosjektet. Det er gjennomført intervjuer med
et lite utvalg av aktørene som støttet IT Fornebu, mens motstanderne ikke
er intervjuet i denne omgangen. Motstanderne kommer derimot godt til
orde i en rekke direkte sitater.
Det ble skrevet en hovedfagsoppgave i sosiologi om IT Fornebu ved Uni-

versitetet i Bergen i 2000. Det er forfatternes oppfatning at prosjektet er
interessant nok til å bli studert i flere hovedfagsoppgaver. Kanskje det til og
med finnes en forsker som har lyst til å undersøke analysen som lanseres her:
At debatten om IT Fornebu ble så intens fordi motstanderne ikke definerte
IT Fornebu som et konkret prosjekt de var imot, men som et symbol på noe
mye større – som de også var imot.

Om forfatterne
Per Morten Vigtel (født 19�1) er mag.art. i statsvitenskap fra Universitetet
i Oslo. Han startet sin karriere i Industriforbundet og ble deretter direktør i
Norges Rederiforbund, der han var arkitekten bak etableringen av Maritimt
Forum. Deretter var Vigtel med på etableringen av Norsk Investorforum og
senere IT Fornebu, og i dag leder han Forum for Miljøteknologi og Forum
for Reiseliv.
Vigtel har hele tiden vært opptatt av det samme: Å få til innovasjon gjen-

nom et samspill mellom næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter. Det
er i hovedsak Vigtels analyse som ligger til grunn for kapitlet ”Prosjektet som
ble en symbolsak” på sidene 73 til 80.
Bjarne Røsjø (født 19�3) er cand.mag. i realfag fra Universitetet i Oslo

og har arbeidet som journalist i diverse redaksjoner, blant annet Østlandets
Blad, NTB og DN, i tidsrommet 1980 til 1999. Han har vært frilans infor-
masjonsrådgiver og forskningsskribent siden 1999, med mange oppdrag for
norske forskningsmiljøer. I arbeidet med boka har Røsjø hatt ubegrenset
tilgang til Vigtels rikholdige arkiver.
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Fred. Olsen:
Dommedagsprofet og veiviser

Da Stortinget 7. mars 2000 vedtok at oppdraget med å bygge et IT- og kunn-
skapssenter på Fornebu skulle gå til IT Fornebu Technoport, istedenfor til
konkurrenten Nettverk Fornebu, ble det satt punktum for en uvanlig hissig
næringspolitisk strid. Historien om IT Fornebu er full av overraskende sam-
arbeidskonstellasjoner og knallharde politiske motsetninger, som blant annet
førte til at saken ble diskutert i Stortinget hele ni ganger i løpet av drøyt to år.
IT Fornebu AS ble formelt stiftet som organisasjon høsten 1996, men

da hadde tankene som lå til grunn for selskapet allerede modnet i flere år.
Skipsreder Fred. Olsen var IT Fornebus første styreleder, og det var også han
som først begynte å tenke på hvordan den voksende informasjons- og kom-
munikasjonsteknologien (IT/IKT) skulle komme til å revolusjonere hele
samfunnet.
Fred. Olsen snakket første gang offentlig om det han kalte ”hjernerevolu-

sjonen” i et tv-intervju med NRKs revolverjournalist Per Øyvind Heradstveit
på 1980-tallet, men da var Olsen så tidlig ute at de færreste forstod hva han
snakket om. Olsen fikk mye større gjennomslag for ideene sine 7. november
1991, da han holdt et oppsiktsvekkende foredrag for studentene ved davær-
ende Norges tekniske høyskole1 i Trondheim. Dagen etter ble Olsens bud-
skap slått opp over to sider i VG under overskriften ”Norges nye veiviser”.
Olsens hovedpoeng i foredraget var at Norge, i likhet med andre industriali-
serte land, var kommet inn i en senindustriell fase hvor de tradisjonelle
næringene som bilindustri, flyindustri og skipsbygging var i en metnings-
fase. Fremtiden lå isteden innen de nye næringene som IT og bioteknologi,
og det var på tide at Norge begynte på en omstilling for å få del i de
mulighetene – og unngå fallgruvene – som ville oppstå under dette
paradigmeskiftet.
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Et kraftig økonomisk tilbakeslag
Bakteppet for Olsens foredrag, som senere skulle ligge til grunn for ideen
om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu, var at Norge og den vestlige
verden for øvrig var inne i et kraftig økonomisk tilbakeslag tidlig på 1990-
tallet. Oljeprisene hadde i en periode vært svært lave, og finansnæringen gjen-
nomgikk en omfattende krise på slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-
tallet. Krisen var på sitt sterkeste rundt 1991, da staten måtte gripe inn for
å redde bankene. I 1999 leverte Statistisk sentralbyrå denne tilbakeskuende
analysen av bankkrisen:

… et kraftig fall i eiendomsprisene hadde også stor betydning for
bankenes store tap på slutten av 1980-tallet. Det påfølgende året
hadde de første bankene tapt sine egenkapitalbeholdninger. Flere til-
tak ble satt i gang. Flere banker fusjonerte, og forretnings- og
sparebankenes sikringsfond stilte garantier for at bankene ville opp-
fylle sine forpliktelser. I noen tilfeller ble det også gitt spesielt gunstige
lån fra Norges Bank, og enkelte banker ble satt under offentlig
administrasjon2.
Etter to år med negative resultater, hadde bankene positive

resultater i 1989. Til tross for dette ble det etter hvert klart at det var
en risiko for en generell krise i banknæringen, det vil si en situasjon
der store deler av bankvesenet ikke kunne utføre sine oppgaver.
Bankenes egne sikringsfond var sterkt svekket og kunne ikke lenger
dekke bankenes kapitalbehov. Som en følge av dette ble Statens
Banksikringsfond vedtatt opprettet våren 1991…
Bankkrisen nådde et dramatisk høydepunkt denne høsten, da

aksjekapitalen til to store forretningsbanker ved kongelig resolusjon
ble skrevet ned til null. Dette skjedde med ytterligere en forretnings-
bank i 1993. Kravet om tilfredsstillende kapitaldekning i disse
bankene ble nådd ved at Statens Banksikringsfond skjøt inn ny
aksjekapital.

Sosialøkonomen Hermod Skånland, som var sentralbanksjef fra 198� til
199�, oppsummerte senere bankkrisen på en enklere måte3: “Bad banking,
bad policies and bad luck”.
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”Norges nye veiviser”
Fred. Olsen hadde vært bekymret i lang tid før han tok bladet fra munnen
og holdt foredraget i Trondheim. Olsens perspektiv strakk seg for øvrig langt
ut over den pågående bankkrisen. Foredraget var Olsens første offentlige
opptreden i Norge på 17 år, og han benyttet anledningen til å presentere sin
tro på ”de lange bølgebevegelsene” i den økonomiske historien. Olsen støttet
seg til en omstridt teori utviklet av den sovjetiske økonomen Nikolaj Kon-
drjateff, som ble forvist av Stalin i 1930. Men det som vakte mest oppsikt,
var den konkrete analysen av utviklingen i Norge. VGs journalist Alf R.
Jacobsen� skrev dagen etter blant annet følgende, i et referat over to hele
sider under overskriften ”Norges nye veiviser”:

Fred Olsen (62) utfordret i går hele Norges økonomiske og
politiske elite – og trådte sensasjonelt fram på den politiske arena som
landets nye nasjonale veiviser. I en historisk gjesteforelesning for 1200
begeistrede studenter ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim
advarte den briljante skipsrederen og industrialisten mot en øko-
nomisk katastrofe han ser utvikle seg, og som før utviklingen snur i
1996, kan legge nye og vitale deler av norsk næringsliv i ruiner…
…Norge er altså – hvis Fred Olsen har rett i sin grensesprengende

analyse – på vei inn i den dypeste økonomiske krisen i moderne tid.
Med analysen utfordrer han hele den sosialøkonomiske og politiske
eliten, som beskriver utviklingen frammot 199� i langt mer rosenrøde
vendinger…
… Informerte kilder sier til VG at den vanligvis sky skipsrederens

dramatiske varsku i går skyldes en dyp og ekte uro for at norske
politikere og fagøkonomer ikke har skjønt hvor alvorlig den øko-
nomiske krisen kan bli i de nærmeste år. Fred Olsen frykter at krisene
i bankene kan smitte over på aksjemarkedet, som fra å bevege seg
sidelengs kan falle sammen totalt…
… Studentene, som i går ettermiddag fylte fysikk-auditoriet, fikk

se en ny Fred Olsen – avslappet, selvironisk, velformulert og med en
intellektuell spennvidde uten sidestykke i norsk næringsliv. Uten
manus – skipsrederen har som tusenvis av andre slitt med ordblindhet
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hele livet – skisserte Fred Olsen med humor og overbevisningens
intensitet sin teori om den økonomiske ”bølgen”.
– Men hvorfor legger du fram denne økonomiske analysen nå?

Frykter du ikke hvilken effekt dine ord kan få i markedet?
VG stilte spørsmålet til skipsrederen, som besøkte Trondheim

sammen med sin kone, Kristin, og Fritjof Haavardson, som er direktør
i familiens rederi.
– Først nå er vi slått så langt ned at ordene vil bli forstått, svarte Olsen.

Uvant kost for norske aviselesere
Den rosende omtalen av Fred. Olsen var uvant kost for norske avislesere,
som ellers var mer vant til å se mannen omtalt som en kynisk skipsreder og
internasjonal storkapitalist. Da Olsen holdt foredraget i Trondheim, husket
norske avislesere ham blant annet for en belastende omtale på grunn av en
konflikt ved skipsverftet Harland &Wolff i Belfast, hvor Olsen i 1989 hadde
kjøpt en kontrollerende andel fra den britiske regjeringen. Dermed kjøpte
han seg rett inn i den nordirske konflikten som en av Belfasts største arbeids-
givere, skrev Alf R. Jacobsen i en krass artikkel i VG 30. januar 1991.
Helsingfors-komiteen mente at Nord-Irlands katolske folkegruppe ble utsatt
for massiv diskriminering på arbeidsmarkedet og hadde bedt om et møte
med Olsen, som angivelig hadde sagt konsekvent nei og beskyldt komiteen
for å være ”IRAs forlengede arm”.
Det var ikke bare Jacobsen som så en ny side ved Fred. Olsen i november

1991. Onsdag 21. november holdt Olsen et nytt foredrag i Oslo. Dagen etter
skrev VGs journalist Stål Talsnes� blant annet følgende, under overskriften
”Basketak om dommedag”:

Dommedagsprofet Fred. Olsen har gjort det igjen. Etter 17 år på
flukt fra all offentlig opptreden, står han frem for andre gang på kort
tid for å advare politikere og næringlivstopper mot den kommende
krisen. I går gikk det hardest ut over de som styrer Finans-
departementet.
Statssekretær Svein Harald Øygard stilte modig opp med kom-

mentarer etter Fred. Olsens foredrag i Maritimt Forum på Oslo Plaza
hotell i går ettermiddag. Han fikk svar så det suste rundt ørene.

N I l I V
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– Dere i departementet er så flinke til å lage prognoser. Men vi som
er ute i den virkelige verden, vet at disse prognosene aldri stemmer
med virkeligheten, sa Olsen til Øygard.
– Vi trenger puritanisme! Nå må det være slutt på dekadansen.

Det harde arbeidet må i høysetet, vi må satse i de næringer hvor vi
har bred kompetanse. At enkeltbedrifter går bra, er ikke nok. Det blir
ikke vekst før man har et bredt og variert miljø, messer Fred. Olsen.

”Profet i en trengselstid”
To dager senere fulgte avisens kommentator Olav Versto6 opp med en ny
rosende omtale av Fred. Olsen. Denne gangen var overskriften ”Oraklet
Olsen”, og Versto omtalte blant annet de mer prinsipielle forholdene som
ikke var kommet med i de første artiklene:

Fred. Olsen har trådt inn i norsk politisk debatt som en profet i en
trengselstid. Han har gitt et vesentlig bidrag til å få oss til å ane at vi er
inne i en økonomisk krise som er dypere enn vi forstår, og at vi gjen-
nomgår en omveltning som ermyemer grunnleggende enn vi har trodd.
Fred. Olsens visjon er at økonomien beveger seg i hundreårssyk-

luser av oppgangs- og nedgangsbølger……men la ikke Fred. Olsens
karismatiske belæringer ende i en debatt om bølgeteoriens berettigelse.
Det er ikke nødvendig å tro på den. Det er ikke nødvendig å avvise
den heller. Men det er klokt å la seg inspirere.
Vi er inne i en dyp økonomisk krise som kanskje må bli enda

dypere før det kan bli bedre. Vi har forsøkt å løse fremtidens
problemer med fortidens redskap. Vi opplever industrisamfunnets
krampetrekninger. Det kommer ikke flere industrielle revolusjoner.
Vi er i den første hjernerevolusjonen.
Fra 19�0-årene av opplevde vi en lang oppgangstid i kreativ utfold-

else og vekst skapt av industrielle produkter som den moderne bilen,
det moderne flyet, supertankeren, autostradaen, prosessindustrien,
landbrukstraktoren og maskinene i hjemmet. Et knippe av produkter
formet en fontene av verdiskapning. Men når fontenen når en bestemt
høyde, opphører effekten av trykket. Det begynner å regne. Dette
kaller Fred Olsen høstningstiden – 1980-årenes kapitalistiske
dekadanse. Det var ikke mer nyttig produksjon å investere i. Kapita-

D E N P O l I T I S K E H I S T O R I E N O M I T F O R N E B U 1 9 9 1 - 2 0 0 0

13

6 Olav Versto har vært ansatt i VG i en årrekke. Han var i perioden 199�-2008 politisk redaktør i
samme avis.



listene kjøpte hverandre i et stadig villere jag av moralsk forfall. Alt
gikk tilsynelatende meget bedre. I virkeligheten gikk det helt galt.
Verken politikere eller kapitalister forstod det bortsett fra Fred Olsen,
som trodde på sine teorier, og fryste ned sine milliarder i tide.
Det må være innlysende at produksjon og økonomi har nådd et

kvantitativt metningspunkt som krever et kvalitativt sprang for å
komme videre. Vi er inne i en teknologisk revolusjon. Den krever et
kvalitativt sprang i menneskenes samfunnsbevissthet, organisasjon og
bruk av politiske og økonomiske virkemidler.
Med marxistiske begreper kan man si at samfunnets produktive

basis er i en omveltning som krever grunnleggende endring i den ideo-
logiske, politiske, kulturelle og organisatoriske overbygning. Alle våre
modeller – lover og regler, økonomiske virkemidler, tanker om velferd
og økonomisk styring – er tilpasset den lange vekstperioden fra krigen
til 1970-årene. Industrisamfunnet holder på å dø, men dets forestil-
linger om økonomi og politikk lever. Dette er hovedårsaken til den
ideologiske krisen i arbeiderbevegelsen, som topper seg i striden om
tilknytningen til Europa.
Vi har opplevd slike rystelser før. Vi kommer ikke utenom Fred

Olsens påpekning av at det var en lignende bølgebevegelse i siste
halvdel av forrige århundre. Befolkningsoverskudd på bygdene,
urbanisering, nye industrier og tilgang på kapital skapte en langvarig
oppgang. Den flatet ut og endte i krise for hundre år siden. Overgang
fra seil til damp, mekanisering av landbruket, vannkraft, ny
industrialisering og politisk omveltning skapte ny oppgang, før det
ble krise igjen mellom krigene.
Det vi lærte var at krisene skapte noe nytt både i produksjon og
politisk tenkning. Det er det som må utnyttes. Vi trenger nå bare et
minimum av jordbrukere for å fø oss. Vi kan skaffe det vi trenger av
tradisjonelle industriprodukter med et antall industriarbeidere på et
minimum av det vi var vant til. Antallet akademikere kommer til å bli
dobbelt så stort som antall industriarbeidere, bønder og fiskere til
sammen.

Fred. Olsens pionervirksomhet offshore
Før Thomas Frederik Olsen, bedre kjent som Fred. Olsen, (født 1. januar
1929) begynte å snakke om den kommende hjernerevolusjonen, var han best
kjent i Norge som internasjonal skipsreder og industribygger med særlig
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mange interesser i offshorenæringen. Allerede midt på 1960-tallet, flere år før
den første drivverdige petroleumsforekomsten ble funnet på Ekofisk-feltet i
desember 1969, hadde Olsen sett de store mulighetene Norge hadde i den
kommende olje- og offshoresektoren.

Utenriksdepartementets nærmest legendariske ekspedisjonssjef Jens Evensen,
som tidlig i 1960-årene stod sentralt i utformingen av det norske ramme-
verket for de utenlandske oljeselskapenes virksomhet på den norske kon-
tinentalsokkelen, mente opprinnelig at oljeleting og -utvinning var så kom-
plisert og kapitalkrevende at den norske industrien ikke hadde muligheter til
å delta. Fred. Olsen så det annerledes og bestemte seg i 1966 for å bygge om
et hvalkokeri til leterigg. Dette ble det første skrittet inn i det som senere ble
et omfattende engasjement. Olsen var blant annet styreformann og storeier
i Aker-gruppen, som i en periode var Norges største industriarbeidsplass.
Han ble også en av initiativtagerne til etableringen av Norwegian Oil
Consortium (NOCO) og senere Saga Petroleum A/S. I et raskt stigende olje-
og offshoremarked ble det fra 1973 bygget opp en meget slagkraftig off-
shoredivisjon med Dolphin International Inc., Houston og senere Dolphin
A/S og Dolphin Drilling.

Innledningen til en prosess
Fred. Olsen hadde ikke begynt å tenke på IT Fornebu da han holdt
foredragene i 1991, men det var allerede klart at den daværende hovedfly-
plassen på Fornebu skulle avvikles. Stortinget vurderte først en rekke for-
skjellige alternativer – Hurum, Hobøl, Kroer, Askim, Nesodden, Ås og
Gardermoen – før det i 1988 ble vedtatt at flyplassen skulle bygges på
Hurum. Etter en til dels kontroversiell prosess kom myndighetene fram til
at problemene med tåken på Hurum var for store, og planleggingen ble
stanset. Den endelige beslutningen om å anlegge den nye hovedflyplassen
for Østlandet på Gardermoen ble fattet av Stortinget 8. oktober 1992.
Dermed var det for alvor på tide å tenke på bruken av Fornebu etter 1998,
da Gardermoen skulle innvies og overta for den gamle og trangbodde fly-
plassen vest for Oslo.
Koblingen mellom en norsk IT-satsing og etterbruken av Fornebu vokste

gradvis fram i samtaler mellom Fred. Olsen og Per Morten Vigtel, som på
den tiden var direktør i Norges Rederiforbund. I tidsrommet fra november
1991 til oktober 1996, da IT Fornebu ble stiftet, hadde Olsen og Vigtel til
sammen 29 møter alene, nokså jevnt fordelt på de fem årene. Tema på alle
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møtene var hvordan Norge og norsk næringsliv kunne utnytte de
mulighetene som ble skapt av hjernerevolusjonen og dens konsekvenser. Et
av Olsens viktigste poenger var at Norge var en avansert bruker av ny tek-
nologi, og derfor kunne ha særlige forutsetninger for å utvikle ny nærings-
virksomhet innen IKT og programvare. Men for å lykkes måtte det skapes
gode miljøer i en god miks mellom langsiktige investorer, bedrifter, og forsk-
nings- og utdanningsmiljøer. Olsen viste mer enn gjerne til sine egne
erfaringer fra USA og Singapore.
Fred. Olsens to foredrag og de mange samtalene med Vigtel ble innled-

ningen på en prosess som ledet fram til etableringen av IT Fornebu fem år
senere. Det var for øvrig ikke bare Fred. Olsen som på denne tiden påpekte
at store endringer var underveis. I 1992 lanserte for eksempel USAs vise-
president Al Gore visjonen om en ”elektronisk motorvei” der alle ame-
rikanske bedrifter, skoler, offentlige institusjoner og private hjem etter hvert
skulle bli koblet sammen i et elektronisk høyhastighets nettverk som skulle
kunne overføre lyd, data, video mm. Gore ble senere beskyldt for å ha opp-
høyet seg selv til ”Internettets oppfinner”, men den æren bør heller tilskrives
den britiske data-oppfinneren Timothy Berners-lee.

Store utfordringer
Selv om bankene i Norge etter hvert kom på fote igjen etter krisen omkring
1990, var det blitt ubehagelig klart at det norske samfunnet stod overfor
store utfordringer når det gjaldt den framtidige finansieringen av velferds-
samfunnet, i en situasjon der olje- og gassinntektene kunne bli redusert mens
eldrebølgen slo til for fullt. I perioden fra 197� til 199� var sysselsettingen i
norsk industri redusert med over 100 000 personer. Antall norske sjøfolk var
i samme periode redusert med mer enn 20 000. Mens den norske industri-
produksjonen var uendret i perioden 1970-1990, økte den i OECD-Europa
med 30 prosent. I samme periode falt industriens andel av bruttonasjonal-
produktet (BNP) med en tredel i Norge. De største norske industrikon-
sernene hadde skapt 60 000 nye arbeidsplasser i utlandet de siste 1� årene,
men hadde samtidig redusert sysselsettingen i Norge. Den næringspolitiske
debatten fokuserte derfor på nødvendigheten av å sikre norsk økonomi flere
ben å stå på.
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Nye tider trenger
en ny næringspolitikk

På denne bakgrunnen – vaklende industri og behovet for flere ben å stå på
– ble Norsk Investorforum (NIFO) stiftet i januar 1993. NIFO gikk straks
løs på en av de største utfordringene medlemmene kunne tenke seg: Hvordan
kan vi utvikle Norge til Europas mest attraktive etablerings- og inves-
teringsland for kompetansebasert næringsliv?
Ideen bakNIFO var å samle langsiktige private eiere – det vil si den gruppen

som etter Fred. Olsens mening spilte den viktigste entreprenørrollen i norsk
næringsliv – i én forening. NIFO fikk allerede fra starten god oppslutning fra
de private eier- og investormiljøene.Til å begynne med var rederne i flertall, og
senere kom eiere også fra mange andre miljøer med. På det meste hadde NIFO
�6medlemmer. Fred. Olsen mente egentlig at Norsk Investorforum burde fått
navnet ”Norsk Entreprenørforum” for å gjenspeile foreningens bærende ide,
men det navnet var opptatt av Entreprenørenes landsforbund.
Terje Mikalsen var styreleder i NIFO fra starten i 1993 til 2000, da han

overtok etter Fred. Olsen som styreleder i IT Fornebu. Mikalsen kom til å
spille en viktig rolle for å videreutvikle nyskaper- og investor-tenkningen i
NIFO. Han hadde erfaring som styreleder i Norsk Data fra etableringen i
1967 til avviklingen i 1992, og i 199� var han styreleder i HafslundNycomed.
Mikalsen hadde gode kontakter i USA og satte NIFO i kontakt med et
spennende investormiljø i Seattle – Washington Research Foundation. Den
første studieturen dit gikk våren 199�, for å hente kunnskap fra et av USAs
mest attraktive investerings- og etableringsområder.
Per Morten Vigtel gikk over til NIFO på fulltid fra 1. februar 199�.

Sosialøkonomen Fabio Manzetti og sosiologen Håkon Gundersen1 ble ansatt
som rådgivere i 199�. Kort etter begynte den norske økonomen og tidligere
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bedriftslederen Erik Reinert som forskningssjef. Reinert var spesialist på
utviklingsøkonomi og økonomisk historie, og bidro til å gi NIFO en
betydelig utredningskompetanse. Kombinasjonen av et bredt sammensatt
forum for langsiktige private eiere og en bred utredningskompetanse med
lang lobbyerfaring, ble avgjørende premisser i forberedelsene til det som
senere ble IT Fornebu.

Strategi for omlegging av næringspolitikken
Norsk Investorforum møtte 18. april 199� Gudmund Hernes2, kirke-,
utdannings- og forskningsminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regje-
ring, og det ble enighet om mandatet for et IT-prosjekt NIFO hadde tatt
initiativet til. NIFO ville utrede hvordan man kunne legge til rette for ny
næringsvirksomhet i Norge, med basis i de nye mulighetene som infor-
masjonsteknologien skapte. Målet med prosjektet ”Informasjonsteknologi
og økonomisk nyskapning i Norge” var å utvikle forslag som kunne gjøre
Norge til Europas mest attraktive etablerings- og investeringsland for kom-
petansebasert næringsliv.
NIFOs svar på de store utfordringene ble å utvikle en strategi som skulle

legge et faglig og politisk grunnlag for en omlegging av næringspolitikken. I
et møte med Finanskomiteen 8. mars 199� fikk forumets representanter inn-
trykk av en økende politisk erkjennelse av behovet for å bygge opp ny
næringsvirksomhet i Norge for å sikre fremtidig finansiering av velferds-
samfunnet. NIFO argumenterte med at Norge, i likhet med andre industri-
land, gjennomgikk et industrielt epokeskifte preget av en globalisering av
økonomien og et teknologisk paradigmeskifte.
Samme dag som NIFO møtte Finanskomiteen, hadde Francis Sejersted3
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2 Ap-politikeren Gudmund Hernes ble høsten 1990 statsråd i Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering, en stilling han hadde til han ble
helseminister i samme regjering desember 199� fram til oktober 1997. I perioden 1997-99 var
Hernes knyttet til IT Fornebu og Norsk Investorforum. I desember 1999 ble han direktør ved
UNESCOs International Institute for Educational Planning. Han har også vært UNESCOs
koordinator i kampen mot hiv/aids.
3 Sejersted regnes som en av grunnleggerne av økonomisk historie som selvstendig historisk deldisiplin
i Norge. Han var også en av de første i Norge som fikk et professorat i økonomisk historie. I 199�
var han også formann i Den norske Nobelkomite. På 1970-tallet formulerte Sejersted og historiker-
kollegene Even lange og Tore-Jørgen Hanisch det som skulle bli den ledende forståelsen av Norges
vei ut av krisen i 1930-årene: At krisen ble overvunnet gjennom teknologisk endring og vekst i
hjemmenæringene, og ikke gjennom keynesiansk etterspørselsvekst eller eksport. Denne forståelsen
kan kort oppsummeres ved begrepet ”Vekst gjennom krise”.



et innlegg i Arbeiderbladet. Sejersted pekte på at de kapitalistiske landene
befant seg i en strukturell krise som følge av den teknologiske revolusjonen
og mente at dagens samfunnsforståelse, og dermed også de politiske løs-
ningene, var preget av et foreldet perspektiv. Dette gjaldt også Regjeringens
politiske hovedlinje i kampen mot arbeidsløsheten, nemlig moderate lønns-
oppgjør.
Sejersteds tese var at Norge i realiteten tok del i et spill der vi forsøkte å

eksportere vår egen arbeidsløshet til utlandet. Han pekte også på den kolos-
sale utviklingen i informasjonsteknologien, som muliggjorde at maskiner
delvis kunne erstatte mennesket i produksjonsprosessen. Teknologien kunne
således føre til økt arbeidsløshet.
Etter NIFOs mening undervurderte Sejersted at de nye teknologiene også

skapte nye markeder og nye produkter. I et senere notat til statsråd
Gudmund Hernes påpekte forumet at det industrielle epokeskiftet skapes
først og fremst ved at det opprettes nye bedrifter og produkter med et mye
større tjeneste- og kunnskapsinnhold enn den vareproduserende industrien.
Dette er samtidig virksomheter der arbeidstakerne har et langt høyere
utdannings- og kunnskapsnivå enn i den tradisjonelle industrien. Denne
typen arbeidskraft hadde et relativt lavt lønnsnivå i Norge i forhold til
internasjonalt, slik at Norge ikke måtte konkurrere med lavkostlandene på
samme måte som i industrien.

Den norske IT-veien, bit for bit
På politisk hold ble teknologiutviklingen fulgt med økende interesse. Regje-
ringen Brundtland satte i 199� ned et statssekretærutvalg som i januar 1996
la fram sin rapport ”Den norske IT-veien. Bit for bit”. Rapporten kon-
kluderte med at ”… informasjonsteknologien er en drivkraft som vil endre
vår hverdag og vårt samfunn på en like gjennomgripende måte som den
industrielle revolusjon i sin tid gjorde. I virkeligheten lever vi midt oppe i
denne revolusjonen. Vi er alle storforbrukere av informasjonsteknologi”.
Statsminister Gro Harlem Brundtland sa følgende i sitt innlegg i uten-

riksdebatten 8. februar 1996:
Vi er alle utviklingsland i den forstand at alle samfunn i dag er i

sterk forandring. Vi gjør ting på nye måter. Arbeid får nytt innhold.
Kunnskapen kommer i sentrum. Vi møter nye utfordringer, men
fremfor alt har vi nye muligheter – hvis vi vet å dra nytte av teknologi
og kunnskap. Teknologisk fremskritt har alltid ført til at det er blitt
skapt flere arbeidsplasser enn de som er gått tapt.
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Mye av tankegodset fra statssekretærutvalgets rapport dannet grunnlaget
for Thorbjørn Jaglands visjon om Det Norske Hus� da han overtok som
statsminister høsten 1996.

NIFOs utredningsprogram
I 199� og 199� gjennomførte NIFO flere utredninger som skulle bidra til å
legge et faglig grunnlag for organisasjonens næringspolitiske arbeid. Det ble
lagt særlig vekt på å skaffe innsikt i forutsetningene for nyskaping og eier-
skapets betydning. FAFO�, ECON6 og andre forskningsmiljøer ble engasjert
i utredningene.
Utgangspunktet for programmet var erkjennelsen av at Norge, i likhet

med resten av verden, var midt oppe i en brytningstid både økonomisk og
politisk. Informasjonsteknologien var blitt den største forandringsfaktoren i
samfunnet. Grensene mellom telekommunikasjon, databehandling og
medier var blitt utvisket av den nye teknologien. Når ”hverdagen endres
gjennomgripende” som i statssekretærutvalgets beskrivelse, og ”arbeid får
nytt innhold” som i Harlem Brundtlands beskrivelse, blir både de øko-
nomiske, sosiale, kulturelle og politiske sidene ved tilværelsen og verdiskap-
ningen forandret. Med andre ord: Informasjonsrevolusjonen bidrar til å for-
andre prosedyrene og reglene i samfunnets virkemåte: Samfunnets paradigme
endres. På dette grunnlag er det berettiget å snakke om et paradigmeskifte7.
Det var særlig tre rapporter i utredningsprogrammet som fikk stor betyd-

ning: Erik Reinerts utredning ”Innovasjon, økonomisk teori og nærings-
politikk”, FAFO-rapporten ”Nyskaping i norsk næringsliv” og ECON-
rapporten ”Nasjonale utfordringer i en global økonomi: Norge som
etablerings- og investeringsland”.
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� I Jagland-regjeringens tiltredelseserklæring het det at grunnmuren i Det Norske Hus skulle være
”... den samlede verdiskapningen innenfor et økologisk bærekraftig samfunn. Huset skulle bæres av
fire søyler: Nærings- og arbeidslivspolitikk, velferdspolitikk, kultur-, forsknings- og
utdanningspolitikk, og utenriks- og sikkerhetspolitikk.
� FAFO ble grunnlagt av landsorganisasjonen i Norge (lO) i 1982 som «Fagbevegelsens senter for
forskning, utredning og dokumentasjon». FAFO ble omdannet til stiftelse i 1993, med bidrag fra
lO, Orkla ASA, Umoe As, Elkem ASA, Coop Norge, Sparebank 1 Gruppen, Norsk
Kommuneforbund og Telenor AS.
6 ECON (nå ECON Pöyry) ble startet tidlig på 1980-tallet av fire samfunnsøkonomer med bakgrunn
fra SSB. Instituttet opparbeidet raskt en sterk posisjon innen utredning av viktige samfunnsspørsmål
og problemstillinger, i skjæringspunktet mellom marked, teknologi og politikk.
7 Kilde: Norge i en brytningstid – Rapport fra Norsk Investorforum �/96



Opphavet til såkornordningen
Terje Mikalsens kontakter i Seattle fikk nå stor betydning for NIFO. Det
ble arrangert flere studieturer dit, og en sentral lærdom var at det var
nødvendig å opprette venturefond for å kommersialisere ideene som kommer
ut av kunnskapsmiljøene. Det medførte at Norsk Investorforum iverksatte
et prosjekt som fikk navnet ORF (Oslo Research Foundation) og var
inspirert av ”Washington Research Foundation”. Dette prosjektet ble ledet
av Tor Alfheim og ble gjennomført i samarbeid mellom NIFO, Universitetet
i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Forskningsparken i Oslo og med
en representant fra Nærings- og handelsdepartementet som observatør. Inn-
stillingen ble levert vinteren 1996. Innstillingen dannet det faglige og
politiske grunnlaget for det som senere ble den norske såkornordningen – en
modell som fortsatt består.
Med dette som utgangspunkt ble det utarbeidet et policynotat for styret

i NIFO 8. juni 1996. Her ble det vedtatt at organisasjonen skulle arbeide for
å samle nasjonal IT-virksomhet i Oslo og skape et næringsbygg for dette for-
målet, etter en modell hentet fra Fred. Olsens ”NewTech Park” i Singapore.
Styret gikk også inn for å etablere et venturefond/såkornfond i nært sam-
arbeid med universitets- og høyskolemiljøene etter modell av Washington
Research Foundation.
På den tiden så man med andre ord såkornordningen og et kunnskaps-

senter i sammenheng. Men fordi fremdriften og de politiske prosessene
utviklet seg i forskjellig tempo og tok ulik retning, kom de to prosjektene til
å bli utviklet hver for seg. NIFO ble fadder for det første landsdekkende
såkornfondet, START-fondet, som ble etablert i februar 1998. Daværende
næringsminister Grete Knudsen bestemte at NIFO skulle representere de
private eierinteressene og forhandle med Næringsdepartementet om såkorn-
ordningens omfang og innretning. Såkornordningen fikk etter hvert en
landsdekkende rolle, og derfor ble det senere opprettet en egen inkubator
på IT Fornebu som ble finansiert av aksjonærene i IT Fornebu.

Erik Reinerts rapport
Erik Reinert gjennomførte flere utredninger som etablerte mange viktige
premisser for det kommende IT Fornebu-prosjektet, som skulle gi Norsk
Investorforums ideer et materielt innhold. Hovedtemaet i Reinerts rapport
”Innovasjon, økonomisk teori og næringspolitikk” var at det tekno-øko-
nomiske paradigmeskiftet styrker behovet for å rette det næringspolitiske
fokuset mot innovasjon som drivkraft for vekst. Reinert tok et oppgjør med
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økonomen Adam Smiths teori om markedets ”usynlige hånd”, som bare kan
fungere i en stilisert verden hvor alle næringer er like, er like utsatt for perfekt
konkurranse, og hvor alle aktørene i markedet sitter inne med samme infor-
masjon. Rapporten skisserte isteden et innovasjonspreget økonomisk system
hvor kapital ikke lenger er økonomiens drivkraft – drivkraften er isteden nye
ideer sommanifesterer seg som innovasjoner og investeringsmuligheter. Kon-
sekvensene for den økonomiske politikken av Reinerts evolusjonære øko-
nomiske teori var vidtrekkende:

• Kunnskap, og evnen og viljen til å gjøre om ny kunnskap til nye
produkter, er en nasjons viktigste aktiva. Finnes disse aktiva vil
landet tiltrekke seg kapital; finnes de ikke, vil man oppleve kapital-
flukt.

• Ulikheter i levestandard mellom land skapes i stor grad av de samme
faktorer som skaper ulikheter i levestandard innen et land, nemlig
ulikheter i kunnskapsnivå

• Statens rolle må omdefineres. Det er mennesker med deres viten-
skapelige kompetanse, og mennesker med deres forretningsmessige
kompetanse og entreprenørskap, som må møtes for å skape grunn-
laget for vekst og opprettholdelse av velstand. Statens hovedansvar
er å opprettholde og vedlikeholde det nasjonale innovasjonssys-
temet, på samme måte som for skoleverket. Rapporten foreslo blant
annet at den nasjonale forskningspolitikken må skape nasjonale
”Centers of Excellence” som sitter på nødvendig basiskunnskap for
å kunne absorbere ny forskning, og for å kunne formidle den mest
avanserte forskning til norske miljøer.

FAFO-rapporten
Hovedtemaet i FAFO-rapporten ”Nyskaping i norsk næringsliv” var behovet
for å kartlegge hvordan det faktisk stod til med Norges innovasjonsevne, i en
situasjon der innovasjon og økonomisk dynamikk var satt høyt på den øko-
nomiske og politiske dagsorden. FAFO systematiserte resultatene fra nyere
kvalitativ og kvantitativ forskning om innovasjoner i industrinæringene og
rettet søkelyset mot internasjonale sammenligninger, nyskapningsaktiviteter
i norsk næringsliv, og faktorer som kunne bidra til å forklare innovasjoner i
de enkelte land. En av de viktigste konklusjonene var at bransjer som i alle
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land har lav FoU-intensitet, dvs hvor utgifter til forskning og utvikling som
andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) er lave, utgjorde en forholdsvis høy
andel av bearbeidingsverdien i norsk industri. ”Det er oppsiktsvekkende og
bekymringsfullt at bransjer med generell liten innovasjonsevne svarer for en
så høy andel av industriens omsetning”, konkluderte FAFO.
FAFOs hovedbudskap på det næringspolitiske planet var at Norge manglet
et helhetlig perspektiv på næringspolitikken:

Virkemiddelapparatet er uoversiktlig, og det er mye som tyder på
at næringspolitikken har siktet mer mot å beskytte taperne enn å
belønne vinnerne.
En fremtidsrettet næringspolitikk må sørge for institusjonelle

rammer – herunder utforming av skattepolitikken – som gir gode vil-
kår for entreprenørskap og langsiktig, kompetent eierskap. Ikke minst
bør det utformes ordninger for bedre samarbeid mellom
”såkornkapital” og universitetsmiljøet for kommersialisering av gode
ideer.

ECON-rapporten
ECON-rapporten ”Nasjonale utfordringer i en global økonomi: Norge som
etablerings- og investeringsland” fokuserte på betydningen av å tiltrekke seg
etableringer og nyinvesteringer i en globalisert markedsplass. ECON kon-
staterte at norsk næringsliv hadde vist svak evne til å tiltrekke etableringer og
investeringer fra norske og utenlandske investorer. Utlendingers direkte
eierandel i industrien var lavere enn i 1970, og Norges tradisjonelle energi-
baserte og råvareorienterte næringsstruktur syntes langt å være blitt forsterket
siden 1970.
Norges sterke kort var den sterke økonomiske stillingen, som kunne gi en

kjærkommen handlefrihet hvis vi – med statsministerens ord – ”visste å dra
nytte av teknologi og kunnskap”. ECON identifiserte fem elementer som
var nødvendige for at Norge skulle komme blant Europas mest attraktive
investeringsområder:

• Utvikle kompetente investormiljøer
• Sikre at markeder fungerer
• løse opp bindinger i eksisterende strukturer
• Sikre fleksibilitet i bedriftene og arbeidsmarkedet
• Bygge opp under positive holdninger til entreprenørskap
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Flere rapporter
Det ble også utarbeidet flere andre rapporter. Prosjektet ”Eierskapets betyd-
ning” ble gjennomført av professor Torger Reve8 ved SNF9. Prosjektet under-
søkte verdien av eierskap som konkurransefaktor, på bakgrunn av at det
private norske eierskapet ved Oslo Børs var kraftig redusert de siste ti årene,
mens Statens og utlendingers eierskap hadde økt kraftig.
SNF/FAFO-rapporten ”Internasjonalisering og næringspolitikk”

dokumenterte hvordan det industrielle epokeskiftet innebar at bestående
politiske virkemidler, som i hovedsak var rettet inn mot å ta vare på den
bestående vareproduserende industrien, i liten grad var rettet inn mot for-
nyelse og de konkurransedyktige tjenesteytende næringene.
FAFO-prosjektet ”Norge som etablerings- og investeringsland” tok

utgangspunkt i en tidligere FAFO-rapport med navn ”Norge som lokali-
seringsområde for investeringer og produksjon”. Undersøkelsen tegnet et
negativt bilde av Norges muligheter som etablerings- og investeringsland og
spådde at Norge i fremtiden måtte regne med å motta en lavere andel av
direkte investeringer. Det var imidlertid gode muligheter for å gjøre det mer
attraktivt å investere og etablere seg i Norge hvis man kunne utnytte kom-
parative fortrinn som den handlefriheten en sterk økonomi kan gi, og god
kunnskap om ny teknologi, blant annet informasjonsteknologi. Et kvalitativt
godt samfunn kan dessuten gjøre det attraktivt for nøkkelpersonell å slå seg
ned i Norge, mente FAFO.
NIFO-prosjektet ”Informasjonsteknologi og økonomisk nyskapning i

Norge” ble gjennomført i samarbeid med KUF etter klarsignal fra statsråd
Gudmund Hernes, med Håkon Gundersen som prosjektleder. Hovedmålet
var å utrede hvorledes man kunne legge til rette for ny næringsvirksomhet i
Norge, med basis i de nye mulighetene som informasjonsteknologien skapte.
For å møte de utfordringer og muligheter som ble skapt som følge av denne
teknologiske revolusjonen, vokste det over hele verden fram kunnskapsmiljøer
bestående av forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Forbildet
for de fleste var Silicon Valley. NIFO bestilte imidlertid en rapport som belyste
erfaringene også fra flere tilsvarende miljøer i Europa, USA og Asia.
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8 Torger Reve: Professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen fra 198� til 1997 og rektor ved
Handelshøyskolen BI fra 1997 til 200�. Styreleder i NRK 2000-2001.
9 Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF): Et norsk oppdragsfinansiert forskningsinstitutt med
fokus på økonomisk utvikling. Instituttet har et nært samarbeid med Norges Handelshøyskole
(NHH) og Universitetet i Bergen (UiB).



Fred. Olsen og New Tech Park
NIFOs policynotat hadde gitt støtte til ideen om å danne et IT-senter av
nasjonal betydning, og nå kunne Fred. Olsen bruke sine erfaringer fra New
Tech Park i Singapore. New Tech Park var et senter på 60 000 kvadratmeter
med lokaliteter for forskning, utdanning og high tech-bedrifter, som Olsen
hadde eid siden 1976. Fornebu pekte seg ut som en attraktiv lokalisering for
et liknende prosjekt, med store tomtearealer i nær tilknytning til både Oslo
sentrum samt universitet og høyskoler. I tillegg lå det et stort antall høytek-
nologibedrifter like i nærheten, i det som kalles ”Engineering Valley” mellom
lysaker og Asker.
For å finne ut om det var praktisk mulig å skape et slikt senter på For-

nebu, ble tidligere varaordfører i Bærum Helge S. lie bedt om å utrede de
problemstillingene som forelå for etterbruken av Fornebu. Utredningen
forelå 12. juli 199� under tittelen ”New Tech Park til Fornebu?”. Utred-
ningen konkluderte med at Bærum kommune ville være meget interessert i
å tiltrekke økonomisk bærekraftig næringsvirksomhet til Fornebu etter ned-
leggelsen av flyplassen.
Olsen tok kontakt med en av arkitektene som i sin tid tegnet New Tech

Park og ba ham lage en arkitektonisk idéskisse til hvordan et senter på For-
nebu kunne se ut. Arkitekten kom snart tilbake med et prosjekt som het
”Sun City Fornebu” i glass og med futuristiske linjer, hvor soloppvarming var
en viktig del av konseptet. Prosjektet ble presentert høsten 199� under over-
skriften ”Sun City Fornebu”, og ideen ble drøftet på et møte på Fred. Olsens
kontor i london 1. november 199�. lO var på den tiden meget opptatt av
nytenkning i næringslivet og ideene som sprang ut av Norsk Investorforums
virksomhet, og hadde derfor en representant på møtet. Navnet ”Sun City”
ble fort droppet, fordi det ga assosiasjoner til et beryktet forlystelsessted i
den daværende apartheid-staten Sør-Afrika, men selve ideen ble godt mottatt.
I løpet av høsten 199� hadde NIFO også et interessant møte med Aps

daværende parlamentariske leder Thorbjørn Jagland10. Tema for møtet var
”Norges vei mot informasjonssamfunnet – de politiske valgene”. Deltakere
var Terje Mikalsen og representanter fra sekretariatet, som presenterte den
gryende Fornebu-visjonen for en interessert Jagland.
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10 orbjørn Jagland var leder for Arbeiderpartiet fra 1992 til 2002, statsminister fra 1996 til 1997 og
utenriksminister fra 2000 til 2001. Fra 200� har han vært stortingspresident. Jagland ble i 2009
valgt til ny generalsekretær for Europarådet.



Oppdraget fra Statsbygg
I november 199� fikk NIFOs sekretariat i oppdrag fra Statsbygg å utrede
mulighetene for etterbruk av arealet på Fornebu og hva slags næringsvirk-
somhet som kunne bli aktuelle satsingsområder, forutsetninger for inves-
teringer, samarbeid med internasjonale miljøer og strategier for det videre
arbeid. Forvaltningsbedriften Statsbygg var både byggherre, eiendomsfor-
valter og eiendomsutvikler i kraft av sin rolle som statens sentrale rådgiver i
bygge- og eiendomssaker og hadde fått det formelle ansvaret for etterbruken
av Fornebu. Kontrakten ble undertegnet 30. november 199�.
I bestillingen til NIFO ble det gjort klart at ”Det er et mål for Statsbygg

å legge forholdene til rette for etablering av næringsvirksomhet på Fornebu
som kan danne grunnlag for nyskaping og fornyelse, og dermed medvirke til
at Fornebu fremstår som et attraktivt næringsområde med langsiktig per-
spektiv”.
1. desember 199� arrangerte NIFO et møte med Regjeringen på Grand

Hotel. Fra Regjeringen møtte kirke- og utdanningsminister Gudmund
Hernes, næringsminister Jens Stoltenberg og administrasjonsminister Nils
Totland. I tillegg møtte en rekke ledende representanter fra embetsverket i
de tre departementene, blant annet ekspedisjonssjefene Arne Spildo fra Stats-
ministerens kontor, Hugo Parr fra Nærings- og energidepartementet, og
Vidar Oma Steine fra Administrasjonsdepartementet. Fra NIFO møtte en
tung delegasjon med Terje Mikalsen og Fred. Olsen i spissen. Til dagsorden
forelå tre hovedsaker, nemlig ”Forutsetninger for ny næringsutvikling”, ”Oslo
Research Foundation” og en presentasjon av Fred. Olsen og hans visjoner
om etterbruken av Fornebu. Ifølge NIFOs referat hadde møtedeltakerne ”en
felles erkjennelse av at det faktisk skjer et industrielt epokeskifte og at det
forutsetter en endret næringspolitikk”. Statsrådene mente også at oppdraget
fra Statsbygg kunne være en egnet ramme til å formulere en konkretisert og
målbar visjon for norsk næringsutvikling og næringspolitikk. Dette innebar
at oppdraget fra Statsbygg ble gitt en langt videre ramme enn opprinnelig
tiltenkt.
Møtet var, sett fra NIFOs side, meget vellykket: Det ble nemlig besluttet

at Kirke- og utdanningsdepartementet skulle medvirke til og delta i
finansieringen av ORF-utredningen (jfr KUF-notat av 11.12. 199�).
Gudmund Hernes var meget aktiv både på møtet og under oppfølgingen. Da
hans statsrådsperiode var over i oktober 1997, gikk han over til NIFO for å
arbeide med IT Fornebu.
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Forslaget lanseres for Statsbygg
Da Statsbygg ba NIFO om forslag til etterbruk av Fornebu, hadde man
allerede en viss idé om hva slags forslag som ville komme på bordet.
Rapporten forelå som avtalt 1�. januar 1996 og inneholdt det første for-
melle forslaget om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Informasjonstek-
nologi, bioteknologi og undervannsteknologi ble fremhevet som naturlige
satsingsområder. Det ble lagt stor vekt på samspill med forsknings- og
utdanningsmiljøene.
Rapporten ble først gjennomgått med Statsbygg 13. februar, og deretter

ble den presentert for et interdepartementalt utvalg ledet av NHD som
arbeidet med etterbruken av Fornebu. Dette møtet fant sted 9. april 1996.
Rapporten ble beskrevet som interessant, men det ble trukket i tvil om det
fantes private som var villig til å investere i et slikt prosjekt.

Fred. Olsen ville hjem
Ettersom Statsbygg hadde det formelle ansvaret for planene om etterbruken
av Fornebu, var det ansett som svært viktig å få til et godt samarbeid med
Statsbygg. Etter at Fred. Olsen kom på banen også som økonomisk støt-
tespiller, var det viktig å komme i forhandlingsposisjon for å få kjøpt eiendom
på Fornebu. Det kompliserte saken at Staten og Oslo kommune eide hver sin
del av Fornebu-tomten, mens det var Bærum kommune som var regulerings-
myndighet. Spillet og dragkampene mellom disse tre aktørene er omfattende
behandlet i Hans Kristian lingsoms11 bok ”Kampen om Fornebu” og skal
derfor ikke beskrives her.
I mai 1996 hadde ledelsen i NIFO et møte på Fred. Olsens kontor, og

skipsrederen benyttet anledningen til å vise fram anegalleriet på veggen.
Grunnlaget for hans verdensomspennende virksomhet var blitt lagt to
generasjoner tidligere, i 18�9, da den britiske navigasjonsakten ble opphevet
og ga støtet til en oppblomstring av internasjonal handel og skipsfart. De tre
brødrene Fredrik Christian, Petter og Andreas Olsen fra Hvitsten sør for
Oslo forsto raskt hvilke muligheter som åpnet seg for norsk skipsfart. De ble
alle skipsførere og seilskipseiere, med en forretningsvirksomhet som etter
hvert ble så omfattende at det ble opprettet egen tollstasjon i Hvitsten. ”Alle
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mine forfedre var industribyggere i Norge. Jeg var den første generasjonen
som flyttet ut”, sa Fred. Olsen.
I løpet av de neste ukene solgte Fred. Olsen seg ut av New Tech Park i

Singapore. Nå ville han gjøre noe i Norge, på Fornebu. Fred. Olsens beslut-
ning om å engasjere seg for alvor i Fornebu-planene utløste en omfattende
møteprosess.

Telenors nye hovedkontor
Telenor var på den tiden på jakt etter et nytt hovedkontor, og Bjørvika i Oslo
var et sannsynlig alternativ. Det ble avtalt et møte mellom Fred. Olsen og
Telenors konsernsjef Tormod Hermansen 1�. juni 1996, og dette ble inn-
ledningen på en prosess som ledet til Telenors beslutning om å bygge sitt nye
hovedkontor på Fornebu. Dermed falt en avgjørende brikke på plass i
planene om et kunnskapssenter på Fornebu. Tormod Hermansen beholdt
sin interesse for IT Fornebu og ble selskapets styreleder i 2002, etter at han
hadde gått av som konsernsjef i Telenor.
9. oktober 1996 la Fred. Olsen fram et forslag til en intensjonsavtale mel-

lom Statsbygg og Fred. Olsens selskap AS Quatro. Avtalen innebar ”an
integrated plan for the redevelopment of Fornebu Airport for activities to
include knowledge based technology and communications in a world class
environment with links to universities and technology companies”. Fred.
Olsen skulle på vegne av private bidra med NOK �00 mill i kontanter for
en �0 prosent eierandel av eiendommen. Avtalen ble akseptert muntlig av
Statsbyggs representant, men ble aldri formelt undertegnet, visstnok fordi
representanten hadde gått ut over sine fullmakter. Selv om ”intensjons-
avtalen” aldri ble formalisert kom den likevel til å spille en viktig politisk
rolle, fordi den dokumenterte at det var vilje og evne blant private til å løfte
Fornebu-prosjektet.
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IT Fornebu blir en del
av Regjeringens langtidsprogram

Etter et forspill som hadde vart i nesten fem år, regnet fra Fred. Olsens
foredrag i Trondheim i november 1991, ble IT Fornebu AS formelt stiftet 2�.
oktober 1996. Det var foreløpig ikke blitt noen stor politisk diskusjon rundt
planene. Arbeidet i IT Fornebu den første tiden kom til å dreie seg om to
oppgaver: Å få med andre private eiere, og å sikre en politisk forankring for
prosjektet.
Det var naturlig at Fred. Olsen ble IT Fornebus første styreleder, med

Per Morten Vigtel og John Wallace1 som styremedlemmer. Vigtel fikk
samtidig i oppdrag å lede sekretariatet. I praksis ble det valgt en løsning der
NIFOs sekretariat også fungerte som sekretariat for IT Fornebu helt frem til
høsten 2000.
I løpet av 1997 kom bilkonsernet Møller Gruppen, eiendomskonsernet

Selvaag Gruppen AS, AndersWilhelmsens rederi, Den norske Bank, Telenor
og det shipping-tunge investeringskonsernet Umoe AS inn som medeiere. I
tillegg komHandelshøyskolen BI, lO, Det Norske Veritas ogTerje Mikalsen
inn som visjonsdeltakere. Senere sluttet også forskningsstiftelsen Sintef seg til
som aksjonær.
NIFOs forskningssjef Erik Reinert skulle fra nå av snakke mye om et

tema både han og IT Fornebu var svært opptatt av: Når industrisamfunnet
blir erstattet av kunnskapssamfunnet, blir de gamle skillelinjene mellom
arbeid og kapital utvisket. lO – Norges største sammenslutning av lønns-
takere og med nære bånd til Ap – hadde kjempet for arbeiderklassens inter-
esser og verdier siden etableringen i 1899. Handelshøyskolen BI var mer en
utklekkingsanstalt for økonomer og bedriftsledere – så hva gjorde disse i
samme seng som kapitalistene i Norsk Investorforum?

29

1 John Wallace var leder for Fred. Olsens kontor i Storbritannia.



– I den nye økonomien blir forskjellen uklar mellom arbeidsgivere og
arbeidstakere. Det er ikke lenger slik at arbeidsgiverne eier produksjons-
midlene, og at arbeidstakerne må slite og slave for å skaffe profitt til kapitalis-
tene. I kunnskapssamfunnet er det isteden slik at arbeiderne tar med seg
produksjonsmidlene, det vil si kunnskapen, hjem hver dag etter arbeidstid,
forklarte Reinert.
Det var altså lenge siden det europeiske revolusjonsåret 1968, da en

næringspolitisk allianse mellom kapitalister og ”fagforeningspamper” ville
vært utenkelig. Erik Reinert siterte Karl Marx rett som det var, men siterte
den konservative østerriksk-amerikanske sosial¢konomen Joseph Schumpeter
(1883-19�0) enda oftere. Schumpeter hadde lagt vekt på det han kalte entre-
prenørenes og innovasjonenes rolle i den økonomiske utviklingen, og fnøs av
den tradisjonelle økonomiske teorien om ”markedets usynlige hånd” som
skulle skape en likevekt mellom tilbud og etterspørsel. Det blir ikke utvikling
og vekst av slikt, mente Schumpeter, og Reinert, og NIFO.
Erik Reinert måtte til å begynne med tåle mange angrep fra norske aka-

demiske økonomer, men den schumpeterianske tankegangen fikk smått om
senn gjennomslag. Dessuten kunne ingen ta fra Reinert at han var i stand til å
snakke om sosialøkonomi på en måte som gjorde at nesten helt vanlige folk
fikk med seg budskapet. En av metaforene hans var ”Spania og gullet”, som
handlet om hvor galt det kunne gå i et land som fører en dårlig økonomisk
politikk2. Reinert poengterte at det var skremmendemange likhetspunkter mel-
lom den økonomiske politikken Norge førte på 1990-tallet og den politikken
Spania førte for ��0 år siden. Begge landene var blant annet preget av enmang-
lende forståelse for betydningen av å investere i produksjonsapparatet.
Den økonomiske nedgangen i Spania begynte omkring 1��0, etter at

conquistadorene hadde hentet hjem ufattelige rikdommer fra de nye
koloniene i latin-Amerika. – Men istedenfor å investere i produksjons-
apparatet, brukte spanierne pengene til å bygge ned den private produserende
sektoren. De neglisjerte også utdanning og kunnskapsutvikling, støttet gårs-
dagens næringer istedenfor nye næringer, utformet et skattesystem som
favoriserte passive fremfor aktive eiere, og gav stor politisk makt til grupper
som var beskyttet fra internasjonal konkurranse, sa Reinert på en konferanse
i regi av Norges forskningsråd i 20013.
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forskningsprosjektet ”Teorigrunnlaget for den schumpeterianske velferdsstaten”.



orbjørn Jagland blir statsminister
Høsten 1996 overtok Thorbjørn Jagland som statsminister, etter at ”lands-
moderen” Gro Harlem Brundtland overraskende hadde sagt takk for seg. IT
Fornebu tok snart kontakt med den nye Regjeringen og særlig de statsrådene
som var relevante. Prosjektet oppnådde raskt politisk støtte fra Jaglands regje-
ring. Mange av medlemmene i Regjeringen Jagland var godt kjent med pro-
sjektet fra før. Gudmund Hernes var blitt helseminister, men var likevel
meget opptatt av fremdriften i prosjektet. Grete Knudsen fortsatte som
næringsminister og støttet prosjektet innad i Regjeringen. Kjell Opseth
hadde overtatt som kommunalminister og kom til å vise et økende
engasjement for prosjektet. Den nye planleggingsministeren, sosiologen, dip-
lomaten og forskningslederen Terje Rød larsen, ble omtalt som ”super-
minister” og skulle i teorien blitt en viktig kontakt for IT Fornebu, men han
måtte gå av etter bare 3� dager og overlate taburetten til nasjonalbibliotekar
Bendik Rugaas.
Etter det som skjedde med Rød larsen kom ikke Planleggings-

departementet til å spille en så sentral rolle som Jagland hadde tenkt. Selv om
Rugaas – som overtok januar 1997 – var positiv og personlig engasjert, hadde
han liten politisk erfaring og gjorde en del tabber som skapte problemer for
ham selv og dermed også for andre. Det var likevel Rugaas IT Fornebu hadde
mest med å gjøre blant regjeringsmedlemmene. IT Fornebu AS sendte 17.
januar 1997 et brev til Rugaas der det ble påpekt at staten måtte ta ansvaret
for den overordnede styringen av planene om et kunnskapssenter på For-
nebu. Det ble fremhevet at de private må gå i spissen både faglig og øko-
nomisk, men et vellykket resultat var helt avhengig av aktiv støtte fra Regje-
ringen og det offentlige.
�. mars 1997 ble det sendt et nytt brev til Rugaas, der det het at ”et

vellykket prosjekt forutsetter et samspill mellom noen få storbedrifter,
såkornkapital, et stort antall småbedrifter, og med mest fokus på forsknings-
og utviklingsfunksjoner”. Visjonen skulle gjennomføres i et samarbeid mel-
lom staten og private interesser.

Regjeringens langtidsprogram
I forkant av IT Fornebus styremøte 31. mars 1997 gikk lO inn som
aksjonær i selskapet. Selv om lOs eierandel var beskjeden, var den politiske
verdien betydelig. Jan Balstad var lOs representant i styret. – Vi samarbeider
om å gjøre kaka større, og så krangler vi litt innimellom om fordelingen av
kaka, sa Balstad senere til avisen Dagens Næringsliv. Kontakten mellom lO
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og NIFO ble ytterligere styrket da daglig leder for Maritimt Forum, Asbjørn
Eikeland, ble engasjert som konsulent for IT Fornebu AS. Ap-mannen Eike-
land hadde vært statssekretær på slutten av 1980-tallet da Jan Balstad var
statsråd for handelssaker i Gro Harlem Brundtlands regjering�.
I mars la Regjeringen Jagland fram sitt langtidsprogram for perioden

1998-2001, og her var et kunnskapssenter på Fornebu satt opp som et av
Regjeringens mål for perioden. Dette var den viktigste politiske beslutningen
som ble tatt angående IT Fornebu i løpet av 1997.
Det ble gjennomført møter med statsråd Rugaas 12. mars, �. april og 9.

mai. Rugaas var positiv, men slo i et brev av 13. mai fast at det ikke var inten-
sjonen å opprette en formell allianse mellom staten og IT Fornebu/NIFO på
dette stadiet. Han påpekte også at det var nødvendig med en større kon-
kretiseringsgrad for videre saksbehandling i departementet, Regjeringen og
eventuelt Stortinget. IT Fornebu hadde på den tiden også flere møter med
embetsverket i Planleggingsdepartementet. Inntrykket var at mens den
politiske ledelsen stilte seg positiv, var det en betydelig skepsis mot Fornebu-
prosjektet i embetsverket.
På denne tiden gjorde statsminister Jagland det som i ettertid er blitt

beskrevet som en generaltabbe: Han erklærte at han ville gå av etter stortings-
valget i oktober 1997 dersom Arbeiderpartiet fikk lavere oppslutning enn
36,9 prosent, som var resultatet fra valget fire år tidligere. IT Fornebu kom
ikke til å spille noen rolle i valgkampen, men valgresultatet kom likevel til å
spille en meget stor rolle for Fornebu-prosjektet. Ved valget høsten 1997
oppnådde Arbeiderpartiet nemlig bare 3� prosent, og selv om Arbeiderpartiet
var både største parti og et troverdig regjeringsalternativ, valgte Jagland å gå
av. Dette banet veien for en sentrumsregjering bestående av Kristelig
Folkeparti, Venstre og Senterpartiet under ledelse av Kjell Magne Bondevik.
Det skulle snart vise seg at den nye næringsministeren, Venstre-lederen lars
Sponheim, var meget negativ. Sponheims motstand førte til at også Regje-
ringen Bondevik etter hvert helt systematisk kom til å motarbeide IT For-
nebus planer.
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Den politiske striden starter

Det skulle snart vise seg at regjeringsskiftet høsten 1997 var dårlig nytt for
IT Fornebu-prosjektet. Den nye nærings- og handelsministeren lars
Sponheim likte slett ikke de føringene som var lagt for etterbruken av For-
nebu. Allerede da han overtok nøkkelen til departementet fra
Arbeiderpartiets Grete Knudsen 17. oktober 1997, sa han at det ikke ville bli
gitt én statlig krone til IT-senteret på Fornebu.
Sponheim var imidlertid statsråd i en mindretallsregjering, og i denne

saken skulle det vise seg at flertallet i Stortinget var på IT Fornebus side.
Stortingsflertallet gikk inn for at det skulle etableres et IT- og kunnskaps-
senter på Fornebu, med staten som medeier og med et opplegg for regionale
ringvirkninger. Dermed gikk teppet opp for en langvarig og bitter strid som
skulle føre til at IT Fornebu ble gjenstand for intet mindre enn ni – 9 –
stortingsbehandlinger før saken ble endelig avgjort.
Per Morten Vigtel og Håkon Gundersen møtte lars Sponheim 9.

desember 1997 – det eneste møtet NIFO og IT Fornebu hadde med ham.
Statsråden ga uttrykk for at han ville presentere sine planer for Fornebu i en
stortingsmelding om ”IT-kompetanse i et regionalt perspektiv”. Han skulle
gi beskjed hvis han hadde behov for råd fra IT Fornebu. Møtet ble ført i en
svært negativ tone.
I tidsskriftet Plan nr 1/200� publiserte Erik Reinert en tilbakeskuende

artikkel med tittelen ”IT Fornebu – næringspolitikk og skiftende
virkelighetsforståelse”. Reinert var ikke selv med på møtet, men beskriver i
artikkelen hvordan IT Fornebus representanter kom bleke tilbake til kon-
toret. Sponheim hadde innledet møtet med å la være å hilse på dem, og han
fulgte opp med å omtale Terje Mikalsen og Fred. Olsen som ”mørkemenn”.

”Knallgode til å eie og kjøre båter”
Sosiologen Thomas Grotle intervjuet lars Sponheim og hans politiske
rådgiver Hans Tormod Antonsen i november 1998, i forbindelse med en
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hovedfagsoppgave1. I intervjuet redegjorde Sponheim for grunnen til sin
skepsis:

Sponheim: … jeg vet vel, eller har grunn til å tro at her har det versert
ganske korte veier i fra telefaksen til Norsk Investorforum og til politiske
dokumenter. Enten de blir fremført i tale eller hva det måtte være.

… jeg er skipsfartsminister og jeg har den største respekt for norske skips-
redere. De er knallgode til å eie og kjøre båter. Men jeg vet også at norske
skipsredere er veldig gode til å slå på kalkulatorene sine. Så når landets
rikeste skipsredere kommer og sier at ”jeg vil ut av min godhet bruke
milliarder av kroner inn i den nye verden” så hører jeg på hva de sier, jeg
tror at de mener det, men så tror jeg det står noe med liten skrift under
eller bak som sier: ”så sant jeg får den avkastning på den investerte
kapitalen min”.

Thomas Grotle beskriver at Sponheim under arbeidet med stortingsmelding
nr 38 (1997-98) var opptatt av at mobilisering og bruk av nettverk fra IT
Fornebu-aktørenes side ikke skulle få innvirkning på innholdet i meldingen.
Etter hvert som bekymringer for uheldige konsekvenser for distriktene ble et
mer fremtredende tema i debatten rundt IT Fornebu, forsøkte NIFO å gi
prosjektet en mer distriktsvennlig profil i en prosess som blir omtalt på denne
måten:

Siden distriktshensyn er viktig også for regjeringspartiene, skulle man
i utgangspunktet tro at økt distriktsfokus også ville ha positiv inn-
virkning på næringsministeren. Sponheim opplevde derimot denne
endringen som nok en taktisk manøver fra aktørene bak Fornebu-
prosjektet i forsøket på å sikre seg det attraktive landområdet på For-
nebu til en billig penge. NIFOs/IT Fornebu AS’ mobilisering av dis-
triktskommuner ble derfor ikke godt mottatt av næringsministeren:

”Når vi da fikk et regjeringsskifte som gjorde at denne gruppering måtte
søke etter andre kanaler inn mot den nye regjering som har litt andre
holdninger på en del områder, så … ble det plutselig slikt at: ” Nå må vi
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snakke til disse bøndene med bøndenes språk”. Og det gjorde at man
liksom skulle komme hit med … her dukket det plutselig opp ordfører-
grupperinger fra rundt omkring i landet som gjerne ville snakke om IT-
utvikling. Og så var det Norsk Investorforum som kom – sammen med en
eller annen ordfører … Og det var tydelig fordi man nå prøvde å komme
med inngrep i denne regjering på en litt annen måte. Vi merket jo det
taktskiftet.”

Motstand fra Trondheim, Kjeller – og Høyre
På denne tiden ble det klart at sterke miljøer i Norges ”teknologihovedstad”
Trondheim slett ikke likte tanken på å få en mulig konkurrent i Oslo. Det
kom også motstand fra teknologimiljøene på Kjeller nord for Oslo. I tillegg
markerte Høyres næringspolitiske talsmann Ansgar Gabrielsen2 seg som en
tydelig motstander. Hans Kristian lingsom har gitt denne vurderingen:

Mobilgiganten lM Ericsson mer enn antydet at selskapet kunne
komme til å etablere seg på Fornebu. Dette berørte deres virksomhet
på Sørlandet med hovedsete i Arendal, der man nå tilsynelatende opp-
daget en trussel fra Fornebu. Ikke rart at det skulle bli Sørlandets mest
næringsprofilerte stortingspolitiker Ansgar Gabrielsen (H) som kom
til å engasjere seg i korstoget mot Fred. Olsens visjon om IT-senteret
på Fornebu.

En ting synes klart: hvis du har intensjoner om å skape noe som kan
bedre Norges konkurransekraft med utlandet og dette innebærer sats-
ing i det sentrale Østlands-området, attpåtil i Bærum – så kan du være
helt sikker på at det ikke oppfattes som godt for verken distrikter,
etablerte utdannings- og forskningsinstitusjoner og diverse nærings-
interesser med vikarierende motiver for å ønske status quo. Og alle
disse vil ha sine mange og sterke talsmenn og -kvinner.

Det ble i parentes bemerket aldri noe av Ericssons flytting til Fornebu. Det
er for øvrig verdt å merke seg at Høyre på nasjonalt plan og Høyre på kom-
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munalt plan var to helt forskjellige ting i denne saken, for Høyre-politikeren
og Bærums ordfører Odd Reinsfelt3 var hele veien positiv til IT Fornebu.
Per Morten Vigtel hadde høsten 1997 en rekke møter med Høyres sterke

mann på den tiden, Per Kristian Foss�. Blant annet foreligger det et referat
fra et møte med ham 31. oktober 1997, altså etter regjeringsskiftet. Foss var
positiv til de planene han fikk presentert for en utbygging på Fornebu og
lovte at Høyre ville støtte disse politisk. Men Foss signaliserte samtidig at
Høyre ville gå imot at staten skulle spille en aktiv rolle i etableringen av kunn-
skapssenteret på Fornebu. Dette ble fulgt opp da IT Fornebu-saken ble dis-
kutert i Stortinget for første gang 7. desember 1997.

Stortingets behandling nr 1
I forslaget til statsbudsjett for 1998, som Regjeringen Bondevik ”arvet” fra
Jagland-regjeringen, var det foreslått en mindre bevilgning i forbindelse med
etterbruken av Fornebu. Dette ga IT Fornebu og NIFO anledning til å be
om en høring med Stortingets administrasjonskomité for å presentere
visjonene. I tillegg ble det understreket at det måtte gis klare føringer til
Administrasjonsdepartementet og Statsbygg om at IT- og kunnskapssenteret
skulle prioriteres ved salg av grunn. Videre ble staten bedt om å bruke sine
fullmakter til å løse en eventuell konflikt mellom Statsbygg, Oslo og Bærum,
slik at et salg kunne gjennomføres.
IT Fornebus og NIFOs presentasjon vakte stor interesse i Administ-

rasjonskomiteen. En av Aps representanter kom ut i gangen etter høringen
og ba om mer informasjon som grunnlag for komiteens innstilling. Da
komiteens innstilling til statsbudsjettet ble avgitt �. desember 1997, var inn-
holdet meget positivt sett med IT Fornebus øyne�:

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venst-
reparti, støtter planene om en opprettelse av et nasjonalt IT- og kunn-

N I l I V

36

3 Odd Reinsfelt (født 19�1) ble medlem av Bærum kommunestyre i 1976. Varaordfører 1980–92 og
ordfører siden 1992. Etter å ha blitt gjenvalgt som ordfører i 2007 er Reinsfelt Norges lengstsittende
Høyre-ordfører.
� Per Kristian Foss har vært stortingsrepresentant fra 1981. 1997–2001: medlem i Finanskomiteen,
Den utvidede utenrikskomiteen og Valgkomiteen. 1993–1997: medlem og sekretær i
Finanskomiteen, medlem i Valgkomiteen og varamedlem i Den utvidede utenrikskomiteen .1989–
1993: leder i Finanskomiteen. 198�–1989: medlem og sekretær i Energi- og industrikomiteen,
varamedlem i Valgkomiteen. 1981–198�: medlem i Energi- og industrikomiteen. Nestleder i Høyre
2002-2008.
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skapssenter på Fornebu. Formålet er å skape et senter av internasjonal
betydning som skal bidra til ny næringsvirksomhet og nye utdann-
ingsfunksjoner i et samspill mellom forskning, utdanning og næring.
Flertallet legger avgjørende vekt på at det bygges et nettverkssamarbeid
som sikrer en tilstrekkelig informasjons- og kompetanseflyt mellom de
internasjonale, nasjonale og lokale miljøene.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti
og Senterpartiet, legger til grunn at utviklingen av et slikt senter på
Fornebu ikke må gå på bekostning av næringsliv og utdannings-
institusjoner i landet for øvrig. Et IT- og kunnskapssenter på Fornebu
må heller ikke få lov til ensidig å utvikle seg som et rent eiendoms-
prosjekt styrt av ønske om kortsiktig gevinst. Dette flertallet under-
streker derfor at det må legges en rekke politiske føringer for at kunn-
skapssenteret skal tjene samfunnsmessige målsettinger.

Venstre var ikke representert i Administrasjonskomiteen. Mest positive var
altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Disse partiene
ønsket at staten skulle delta aktivt gjennom ”en kombinasjon av salg, for-
målsbestemte festeforhold og selskapsdannelser i fellesskap med private
aktører”. Høyre og Frp stilte seg positive til et IT-senter på Fornebu, men
negative til et statlig engasjement. Dermed var kimen lagt til et av de store
stridsspørsmålene, nemlig statens rolle i Fornebu-prosjektet.

Dagsrevyen presenterer IT Fornebu
Samme dag som Stortingets administrasjonskomité avga sin innstilling,
hadde NIFO sin julemiddag hos mesterkokken Hroar Dege i restauranten
”Det blå kjøkken” på Solli plass. Middagen hadde bare så vidt startet da
sekretariatsleder fikk telefon fra Høyres gruppesekretær Bjarte Reve (sønn til
Torger Reve) om at komiteen hadde avgitt en innstilling til Statsbudsjettet
1998 med full støtte til planene om et kunnskapssenter på Fornebu. Få
minutter senere (kl 18��) ringte også Dagsrevyen til Vigtel, med beskjed om
at hvis han kunne være på Stortinget innen kl 1900, ville Fornebu-saken få
førsteoppslag. Vigtel var god til å løpe og hadde ikke rukket å smake på vinen
ennå, så han var på plass utenfor Stortinget allerede kl 18��. Kl 1900 fikk
det norske folk vite at ”Nå er det avgjort. Det blir et IT- og kunnskapssenter
på Fornebu”.
Men så enkelt var det ikke. Da Vigtel kom tilbake til restauranten var
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NIFOs middagsgjester skjønt enige om at de stod foran en tøff kamp, på
grunn av Sponheims uvilje. Men hvor tøft det virkelig kom til å bli, visste de
ennå ikke.
IT Fornebu fulgte senere opp innstillingen ved å vri fokuset tydeligere

over fra eiendom til en konkretisering av visjonen. Det ble også lagt større
vekt på utdanning og en omfattende dialog med UiO, BI, Høyskolen i Oslo
og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.
Det ble jobbet aktivt med å presentere IT Fornebu-konseptet for IT-
næringen, og det ble lagt økt vekt på den regionale dimensjonen. Dette førte
til at ideen om Fornebu som senter for nettbasert undervisning ble født.
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Fremskrittspartiets
dramatiske snuoperasjon

Det viktigste som skjedde vinteren 1997-98, var at FrP endret holdning i
spørsmålet om statens rolle i Fornebu-prosjektet. Dette var en av de mer
dramatiske snuoperasjoner noe norsk politisk parti har foretatt i nyere tid,
ikke minst sett på bakgrunn av at FrP til da hadde erklært seg som et liberalis-
tisk parti som var bastant motstander av at staten skulle spille en aktiv rolle
i næringspolitikken.
I 1997 hadde Høyre støttet NIFOs og IT Fornebus planer, riktignok med

reservasjoner, mens FrP var imot. Men i løpet av vinteren 1997-98 byttet de
to partiene posisjon. Resultatet ble at de tidligere erkefiendene Ap og FrP
plutselig kunne samarbeide med stor glede om å realisere IT Fornebu-pro-
sjektet. Dette skapte rimeligvis stor politisk oppmerksomhet og førte til
mange spekulasjoner.
Ap satte den fåmælte men svært viljesterke tidligere samferdselsministeren
og kommunalministeren Kjell Opseth på saken, mens FrP utpekte Østfold-
representanten Øystein Hedstrøm som næringspolitisk talsmann. Hedstrøm
var stortingsrepresentant fra 1989 til 200� og markerte seg blant annet som
en kontroversiell talsmann for en strengere norsk innvandringspolitikk. Men
han var respektert som næringspolitiker og gjorde en solid jobb sommedlem
av Næringskomiteen 1993-1997, som nestleder i 1997-2001 og som første
nestleder i 2001-200�.

Fred. Olsens utstråling
Det var partilederen Carl I. Hagen som var drivkraften i FrPs snuoperasjon.
Hagen beskriver i selvbiografien ”Ærlig talt” (Cappelen Damm 2008)
hvordan han kom til å forandre mening etter et møte med Fred. Olsen 10.
mars 1998:
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Fred. Olsen hadde en utstråling som viste at han brant for landet sitt
og var engasjert i å være med og utvikle det norske samfunnet. Den
eldre mannen, langt eldre enn meg, forklarte at det å skape et godt
miljø med mange personer i ulike bedrifter som lærte hverandre å
kjenne også i dagliglivet, var selve nøkkelen til å lykkes.

Det begynte å gå rykter om at Hagen hadde skiftet mening fordi Olsen hadde
hentet ham i limousin og traktert ham med en herskapelig middag i skips-
rederens lokaler i Hvitsten. Påstanden ble imøtegått av Fred. Olsen i et inter-
vju i Dagens Næringsliv i 1999:

– For noe sludder. Vi har hatt ett møte med Hagen i IT Fornebus
lokaler like ved Stortinget, og vi klarte begge å gå dit på våre egne ben.
Det kan hende Hagen fikk noen rundstykker, forklarte Olsen.

For å forstå Hagens og FrPs snuoperasjon, er det viktig å se på en del
utviklingstrekk fra slutten av 1990-tallet. FrP hadde vokst kraftig ikke bare
ved å ta velgere fra Høyre, men også ved å rekruttere velgere fra arbeider-
klassen og den lavere middelklassen. Disse var langt fra liberalister og hadde
lite felles med Høyre. Derimot var de opptatt av innvandringspolitikk og
helse- og sosialpolitikk, der FrPs synspunkter hadde betydelig oppslutning.
Ved å innta et mellomstandpunkt i næringspolitikken ville det kunne øke
troverdigheten blant de nye velgergruppene som FrP fridde til. Dette var et
ledd i arbeidet med å gjøre FrP til et folkeparti. Temaet ble drøftet flere
ganger under møter mellom Vigtel og FrP-gruppen på Stortinget i perioden
1998-2000.
Få saker har møtt så mye motbør i media som IT Fornebu. Politisk var

saken svært konfliktfylt og ga slett ikke grunnlag for nye velgere – isolert
sett. likevel viste Hagen og FrP at de var til å stole på som samarbeids-
partnere.

Hans Kristian lingsom har gitt denne beskrivelsen:

For noen kan det fremstå som et under at det flertallet i Stortinget
som ønsket et sterkt IT-senter på Fornebu, ikke slo sprekker i den pro-
sessen som nå var i gang. Men her var det sterke personligheter som
trakk lasset og sto samlet gjennom stormen. At de klarte det, er i seg
selv interessant – men det mest interessante var likevel at to av disse
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var Kjell Opseth (Ap) og Carl I. Hagen (FrP) – skulder ved skulder
kanskje for første og sannsynligvis siste gang? De hadde i alle fall det
til felles at de begge var mektig irritert på næringsminister Sponheim.

En episode illustrerer dette: Per Morten Vigtel holdt i mai 1999 et foredrag
i Tyssedal. Det var like før Stortinget skulle ha en ny debatt om IT Fornebu,
og det hadde vært visse spekulasjoner om hvorvidt Regjeringen Bondevik
kom til å stille kabinettspørsmål på IT Fornebu. På veien hjem ringte Carl
I. Hagen til Vigtel for å meddele at FrP sto fast i sin støtte til IT Fornebu.
Men det var et unntak: Hvis Bondevik stilte kabinettspørsmål på IT For-
nebu den våren kunne ikke FrP felle Regjeringen – rett i forkant av et kom-
munevalg. Det ville ikke bli forstått av velgerne. Men hvis det ikke kom noe
kabinettspørsmål, kunne IT Fornebu regne med FrP!
Også blant regjeringspartiene skjedde det en holdningsendring vinteren

1997-98. Flere av medlemmene i Regjeringen Bondevik hadde vært positive
til IT Fornebu før de ble statsråder. NIFO gjennomførte for eksempel 29.
mai 1997 et møte med Akershus KrF, som på den tiden ble ledet av Valgerd
Svarstad Haugland1. Fred. Olsen deltok på møtet som representant for IT
Fornebu. Haugland uttrykte ved den anledning sterk støtte til planene om
et kunnskapssenter på Fornebu.

Stortingets behandling nr 2
Senterpartiets Odd Roger Enoksen2 var på et tidlig tidspunkt positiv og bidro
aktivt i arbeidet for å finne løsninger. Venstre-politikeren Eldbjørg løwer
var leder for Kongsberg Nærings- og handelskammer og hadde i den egen-
skap forberedt en samarbeidsavtale med IT Fornebu. Men Sponheim bidro
nå til at de statsrådene som hadde vært positive til Fornebu-planene, kom på
plass som motstandere. løwer fortalte Vigtel i 2002 at ettersom Sponheim
var partileder i en samlingsregjering og gjorde Fornebu til en hovedsak for
Venstre, hadde verken hun eller andre i Regjeringen noe valg: Hvis de for-
tsatt skulle sitte i regjering, måtte de stille seg bak Sponheims linje.
Allerede �. februar 1998 stilte Carl I. Hagen, på bakgrunn av Sponheims

avvisende holdning, spørsmål om Regjeringen ønsket at IT Fornebu skulle
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bli en realitet. Statsråd Eldbjørg løwer svarer at hun ”tar det som gitt at
Regjeringen legger stortingsvedtaket til grunn for det arbeidet som gjøres på
flere områder” og at hun ikke kan svare på ”om det blir Investorforums
modell eller andre modeller” Dette var IT Fornebu-runde nr 2 i Stortinget.
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Regjeringen later som om
IT Fornebu ikke eksisterer

Da Nærings- og handelsdepartementet 1�. mai 1998 la fram den varslede
stortingsmeldingen om IT-kompetanse i et regionalt perspektiv1, ble det klart
hvorfor NIFO og IT Fornebu ikke hadde hørt ett ord fra lars Sponheim
siden møtet i desember året før: IT Fornebu var ikke nevnt med ett ord.
Regjeringen stilte seg riktignok positiv til et IT-senter på Fornebu, men
ønsket at statens tomter på Fornebu skulle bys ut på det åpne marked uten
særskilte føringer.

Stortingsmeldingen inneholdt ellers mye interessant stoff. I innledningen
het det blant annet:

Behovet for IT-kompetanse har økt dramatisk i takt med høye IT-
investeringer i næringsliv og forvaltning, samtidig med at IT-næringen
selv er i rask vekst. Sammensmeltingen av informasjonsteknologi, tele-
kommunikasjon og multimedia til en næring, gjør den stor i norsk
sammenheng. Denne utvidede IT-næringen sysselsetter i dag ca
80 000 mennesker i Norge og utgjør et faglig fundament for å kunne
anvende IT i hele næringslivet og i samfunnet. En hovedutfordring
fremover er derfor å sikre tilstrekkelig tilgang på IT-kompetanse både
i næringslivet og offentlig sektor. Det er en sammenheng mellom
tilgangen til kompetanse og virksomhetenes lokalisering.

I sammendraget het det blant annet:
IT-kompetansen i Norge er konsentrert til de sentrale strøk av landet
med Oslo/Akershus som klart dominerende. Tilgangen på IT-kom-
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petanse er spesielt lav i Nord-Norge. Mangel på IT-kompetanse er i
seg selv sentraliserende. Regjeringen vil legge en offensiv strategi til
grunn for å bidra til at IT-kompetanse bygges opp i alle regioner slik
at hele landet kan ta IT i bruk.

Under avsnittet ”Planene om et IT-senter på Fornebu” hadde Sponheims
departement blant annet følgende på hjertet:

• Regjeringen er positiv til at det etableres næringsvirksomhet på
Fornebu og at det utvikles et internasjonalt konkurransedyktig
IT-senter på området.

• Regjeringen legger avgjørende vekt på at et slikt senter samarbeider
og vekselvirker likeverdig med tilsvarende miljøer i andre deler av
landet.

• Tomtene på Fornebu bør bys ut på det åpne markedet uten sær-
skilte føringer.

• Blant annet av hensyn til utviklingen av andre regionale IT-miljøer
og av samferdselsmessige hensyn bør 20 000 arbeidsplasser være et
maksimalt nivå.

Stortingsbehandling nr 3 og 4
Senere i mai la Aps stortingsrepresentant Grete Knudsen fram et Dokument
8-forslag om å styrke den norske kapasiteten innen IT-utdanning. Saksord-
fører Ulf Erik Knudsen fra FrP tok kontakt med Knudsen og ga uttrykk for
at hans parti ønsket å knytte behandlingen av forslaget opp mot et IT-senter
på Fornebu. Dette stilte Aps medlemmer i Stortingets utdanningskomité seg
positive til.

Dermed var det klart for runde 3 i Stortinget om IT Fornebu. Ap og FrP
hadde flertall og ba Regjeringen snarest komme tilbake med nødvendige
praktiske tiltak i forbindelse med etableringen av et kompetansesenter på
Fornebu. Denne saken ble behandlet av Stortingets utdanningskomité 28.
mai 998.

Runde � kom allerede 11. juni, da Stortingets næringskomité behandlet
Stortingsmelding nr 38. Flertallet understreket nå at det måtte legges klare
føringer, og at kjøpere eller leietakere måtte legge fram en plan for hvordan
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de hadde tenkt å gjennomføre de kravene som staten stilte til et it- og kunn-
skapssenter. FrP ga for sin del uttrykk for at IT Fornebu var alene om å ha
lagt fram en plan for hvordan et it- og kunnskapssenter kunne utvikles2:

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser det som viktig at
man snarest får fortgang i arbeidet med prosjektet IT Fornebu. Disse
medlemmer anser at Norge har behov for et kraftfullt sentrum innen
utdanning i og praktisk anvendelse av IT, og at IT Fornebu er egnet
til å ha en ”lokomotivfunksjon” i dette arbeidet.
For å få en rask fremdrift i prosjektet ser disse medlemmer det som

svært viktig at det snarest treffes de nødvendige beslutninger om
avhending av eiendommene. Disse medlemmer ser det som hensikts-
messig at hele sentralområdet – �20 mål omfattende Koksa, Terminal-
bygningen og tomten frem til Telenor – skal benyttes for utvikling av
kunnskapssenteret IT Fornebu. Overtakelse bør kunne skje i løpet av
sommeren 1998. IT Fornebu Eiendom bør overta grunnen til
markedstakst på lik linje med Telenor. Avhending kan skje i form av
salg, langsiktig leieavtale eller felles selskapsdannelse med private
aktører.

Komiteens medlemmer fra Høyre var alene om å mene at:
Fornebu ligger midt i landets største pressområde. De aktuelle
tomtene er blant de mest attraktive næringseiendommene i landet.
Overdragelse av eiendommer på Fornebu under markedspris vil
innebære en unødvendig og uheldig subsidiering av enkeltbedrifter
og en bestemt type næringsvirksomhet... ...historiske erfaringer tilsier
at subsidier og selektive næringstiltak sjelden er et godt bidrag til vekst
og næringsutvikling.

Statsbygg gjennomførte sommeren 1998 en undersøkelse om utvikling av
et it- og kunnskapssenter på Fornebu blant de private interessentene som
hadde vist størst interesse for kjøp av Koksa-området. Dette skjedde uten at
området var utlyst for salg, men megleren for det private salget formidlet
kontakt til tre grupperinger som hadde respondert positivt på ”forberedende
sonderinger”3. Disse grupperingene var IT Fornebu AS samt bedrifts-
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sammenslutninger rundt Veidekke ASA og Steen & Strøm ASA. De tre
grupperingene ønsket alle å være tilretteleggere for både offentlige og private
initiativer på Fornebu, men ambisjonene om å utvikle et IT- og kunnskaps-
senter var svært forskjellige: Veidekke snakket om 90 dekar, Steen & Strøm
tenkte på ca 200 dekar, og IT Fornebu tenkte på ca �00 dekar.

Frontene setter seg
I løpet av første halvår 1998 kom de politiske frontene til å sette seg. Ap og
FrP støttet IT Fornebus planer, mens de tre regjeringspartiene forsøkte å
opptre som om IT Fornebu ikke eksisterte. Sponheim bygde sin argumenta-
sjon på at det kom til å bli et IT-senter på Fornebu uansett, ettersomTelenor
etablerte seg der. Dermed var det ikke nødvendig at staten gjorde spesielle til-
tak for å få IT-bedrifter til å etablere seg. Både Staten og Oslo kommune
burde derfor selge sine tomter på det åpne markedet.
Således satte Administrasjonsdepartementet, under løwers ledelse, i gang

en salgsprosess av Koksa, som var en del av statens eiendom. Hvis dette
området ble solgt ville det undergrave forutsetningene for IT Fornebus pro-
sjekt, nemlig at eierne måtte ha tilgang på et område som var stort nok. Oslo
kommune ved finansbyråd Heidi larsen ga på sin side beskjed om at Oslo
kommune kom til å selge sin eiendom i sin helhet på det åpne marked.
Dette betydde at IT Fornebu måtte be om en stortingsbehandling av

salgsplanene. Høyre og FrP hadde i innstillingen i desember 1997 gitt
uttrykk for at ”området som legges ut på Fornebu er stort nok til å dekke
behovet for et IT- og kunnskapssenter som beskrevet i St.prp.nr. 1 (1997-
98)”.

Stortingsbehandling nr 5
Stortingets femte IT Fornebu-runde kom 28. oktober 1998, i form av
høringer med Administrasjons- og næringskomiteen og Kirke-, utdannings-
og forskningskomiteen. Dagens Næringsliv skrev 30. oktober at det ”brygger
opp til krig på Stortinget”. Det fremgikk også at IT Fornebu hadde fått sterk
støtte fra fire kommuner i Finnmark, som blant annet hadde fått hjelp til å
etablere en digital høyskole i Vadsø.

– Regjeringen forsøker dels å trenere hele saken, og dels å undergrave
kunnskapssenteret ved å selge eller leie ut biter av det aktuelle
området, sier IT Fornebus talsmann Per Morten Vigtel.
Vigtel og IT Fornebu presenterte onsdag sin beinharde kritikk av
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regjeringen i møter med Stortingets næringskomité og kirke-, utdann-
ings- og forskningskomiteen. Vigtel får langt på vei støtte av Aps Grete
Knudsen, som er KUF-komiteens leder. Kritikken rammer først og
fremst Venstre-statsrådene lars Sponheim og Eldbjørg løwer.
– Jeg er enig i IT Fornebus kritikk av regjeringens handlemåte. Regje-
ringen må legge frem en samlet plan for området før man begynner å
selge deler av det, sier Knudsen.
…

Vadsø, Alta, Hammerfest og Sør-Varanger har gått sammen med
Finnmark fylke om å etablere organisasjonen IT Finnmark, som skal
samarbeide med IT Fornebu og gjøre Finnmark til et IT-senter for
hele Barents-regionen.

– IT Fornebu har tent en gnist i Finnmark. Det er dette som skal til
for å stanse flyttingen, sier ordfører Alfon Jerijärvi i Sør-Varanger. Ap-
høvdingen deltok onsdag i IT Fornebus møte med Næringskomiteen.
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Den internasjonale konkurransen
om Fornebu-oppdraget

Etter press fra Ap la Regjeringen 20. november 1998 fram en ny stortings-
melding1 om ”Enkelte gjenstående spørsmål i forbindelse med etablering av
IT-senter på Fornebu”. Her videreførte Regjeringen sin argumentasjon om
at det var ønskelig med så åpen konkurranse som mulig mellom aktører som
ønsker å bidra til et IT-senter. Regjeringen var også skeptisk til at staten skulle
gå inn på eiersiden.
I meldingen gikk Regjeringen inn for at staten ”aktivt bidrar til etablering

av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu”. Regjeringen gikk inn for en tredelt
offentlig innsats som skulle sikre at det ble etablert et IT- og kunnskapssenter:

a) Det legges til rette for utdannings- og forskningsaktivitet i
Terminalbygget. Dette må imidlertid skje i tråd med utdannings-
institusjonenes egne ønsker og planer. Det tas ikke sikte på etablering
av en ny statlig utdannings- og forskningsinstitusjon på Fornebu, i
tråd med hva Stortinget og Regjeringen tidligere har forutsatt. Det
vil bli etablert utdannings- og forskningsaktivitet, inkludert etter- og
videreutdanning og fleksible utdanningstilbud. Dette vil skje i regi av
etablerte institusjoner og aktiviteten foreslås lagt til Terminalbygget.
Arealbehovet er vurdert til ca 8000 m2.

b) Ca 200 dekar av de statlige eiendommene som er regulert til
næringsformål, inklusiv grunnen under Terminalbygget, selges med
IT-føringer. Resterende statlige eiendommer som ikke skal være
naturreservater, grønne områder, offentlige veier med mer, selges uten
bindinger til høyest mulig pris. Videre selges arealene i Terminal-
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bygget, eksklusiv 8000 m2 til forsknings- og utdanningsformål, med
IT-føringer til høyest mulig pris.

c) Staten skal medvirke til etablering av inkubatoraktivitet hvor det
samarbeides mellom bedrifter, SIVA og SND. SND har egne virke-
midler som er relevante for dette. Aktiviteten legges til terminalbygget.

Det fremgikk også at Regjeringen vurderte ”Telenors etablering som et viktig
trekkplaster for å få andre IT-relaterte virksomheter til å etablere seg på For-
nebu”. Regjeringen foreslo dessuten at ca 8 000 m2 av Terminalbygget skulle
avsettes til utdannings- og forskningsaktiviteter, med UiO og NTNU som
”sentrale aktører for disse aktivitetene”. Resten av Terminalbygget skulle
selges til etablering av inkubatormiljø og IT-relatert virksomhet.

Mediene støttet Regjeringen
I konflikten mellom IT Fornebu og Regjeringen ved lars Sponheim, var en
nokså samlet presse på Regjeringens side. Sjefredaktør Kåre Valebrokks nest-
kommanderende i Dagens Næringsliv, redaktøren Svein-Thore Gran skrev
for eksempel at ”Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil gi en fet sjekk til
blant andre Fred. Olsen, Jens Ulltveit-Moe og Arne Wilhelmsen for å etab-
lere næringsvirksomhet sentralt i det sentrale Norge. Gran mente også at:

Sosialdemokratiet bruker altså skattebetalernes penger på å hjelpe
landets fremste kapitalister til å etablere næringsvirksomhet så sentralt
i landet som det overhodet er mulig å komme. Hvorfor er så
Arbeiderpartiet med på et slikt opplegg?
Sannsynligvis fordi lO har vært en trofast støttespiller for Norsk

Investorforum, som altså initierte planene om et it-senter på Fornebu,
og fordi partiet tror på næringsvirksomhet der staten og kapitalistene
går hånd i hånd2.

18. februar 1999 la Stortingets næringskomité fram sin innstilling. Der gikk
det tydelig fram at flertallet, dvs. Ap og FrP, slett ikke var fornøyd med
næringsminister Sponheim:
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Flertallet vil understreke den regionalpolitiske dimensjon ved kunn-
skapssenteret. Gjennom en så beskjeden satsing sommeldingen legger
til grunn, vil kunnskapssenteret neppe gi et godt bidrag til regionene,
og heller ikke skape et senter av internasjonal betydning.

Nye allianser og konflikter
Dagens Næringsliv brakte dagen etter en kommentar som tok sikte på å for-
klare de nye konstellasjonene i norsk politikk. I styret for IT Fornebu satt
kapitalisten og skipsrederen Fred. Olsen sammen med arbeidernes talsmann
og lOs nestleder Jan Balstad, i Stortinget var Ap og Frp hjertens enige om
at staten skulle spille en aktiv rolle i næringspolitikken, og de møtte knall-
hard motstand fra SV og Høyre som var like hjertens enige om at man ikke
skulle gi statlige penger til rike skipsredere. Hvor var det blitt av de gode,
gamle skillelinjene i politikken3?

Forklaringen ligger i at IT Fornebu og Norsk Investorforum, som er
en interesseorganisasjon for mange av landets tyngste kapitalister, har
fått bred oppslutning om et sentralt dogme: Norge er på vei fra
industrisamfunnet til kunnskapssamfunnet. Investorenes forsknings-
sjef, Erik Reinert, kaller overgangen for et paradigmeskifte, fordi den
vil bryte ned eksisterende samfunnsordninger og gi opphav til nye
strukturer. Ifølge forumet har ”Karl Marx fått rett i tesen om at
”arbeiderne kommer til å få kontroll over produksjonsmidlene”. I
kunnskapssamfunnet oppheves nemlig motsetningen mellom arbeid
og kapital, fordi arbeidernes kompetanse blir det viktigste produk-
sjonsmidlet. Og den kompetansen tar de med seg hjem hver
ettermiddag.
Analysen er blitt allemannseie så til de grader at den ble sitert i

NRKs såpeopera ”Offshore” for en måneds tid siden. Statsråd Jon
lilletun bruker analysen hver gang han vil sjarmere en kunnskapsrik
forsamling, og det vil han ofte.
…

Når motsetningen mellom arbeid og kapital oppheves, oppstår det
nye allianser og konflikter. lO har kastet seg på visjonen fordi
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industriarbeiderne er en utdøende rase, og Fornebu-prosjektet kan
hjelpe lO til å skaffe seg et fotfeste i den kommende kunnskaps-
industrien. Fremskrittpartiet kan bruke visjonen til å etablere seg som
det nye og respektable næringslivspartiet, og Høyre faller av lasset
mens de klamrer seg til en foreldet liberalisme.

Ap-politikeren Torstein Rudihagen, som var Stortingets saksordfører for IT
Fornebu-saken, sa i et intervju med Dagens Næringsliv at han aldri hadde
drømt om å subsidiere Fred. Olsen. – IT-senteret på Fornebu vil tjene
regionene og distriktene. Dessuten er det ikke bare snakk om Fred. Olsen,
som er styreformann i IT Fornebu. Den største aksjonæren er statsbedriften
Telenor, som har 23 prosent av aksjene, påpekte Rudihagen. Han tok også
avstand fra en uttalelse fra Sponheim om at IT Fornebu ville ”ta milliard-
beløp som kunne vært gitt til universiteter og høyskoler, og subsidiere en
skipsreder”. – Betyr det at han vil redusere overføringene til universiteter og
høyskoler med milliardbeløp, når it-senteret på Fornebu blir realisert? Eller
vil han styrke bevilgningene deres, hvis han får det som han vil? Hvis han har
slike planer, må han snarest fortelle Stortinget hva han pønsker på, sa en
kamplysten Rudihagen.

Ap og FrP ba nå om at Regjeringen innen 1. juni 1999 skulle peke ut hvilket
selskap som skulle få i oppdrag å utvikle og gjennomføre planene om et IT-
og kunnskapssenter på Fornebu. I samråd med dette selskapet skulle det
fastsettes hvilket område som var nødvendig for IT-senteret. Flertallet
besluttet også at staten skulle gå inn i et eiendomsselskap med det utvalgte
private selskapet. Staten skulle bidra med sine eiendommer og tomter på
Fornebu i dette selskapet.
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Den tøffeste av alle debattene

Næringsminister lars Sponheim utpekte �. mars 1999 et rådgivende utvalg
som skulle gi anbefalinger om innholdet i en kravspesifikasjon til et IT- og
kunnskapssenter på Fornebu. Utvalget besto av representanter fra nærings-
liv og utdannings- og forskningsmiljøer samt personer med erfaring fra
inkubator- og gründervirksomhet.
Utvalget ble ledet av daværende rektor Emil Spjøtvoll ved NTNU.

Anbefalingene fra utvalget kom 27. mars, og allerede 8. april offentliggjorde
Sponheim kravspesifikasjonene som interesserte utbyggere burde rette seg
etter. Dermed var konkurransen om oppdraget formelt utlyst.
Spesifikasjonene ble straks møtt med negative reaksjoner fra stortings-

flertallet, som fortsatt bestod av representantene fra Ap og FrP. IT Fornebus
tilhengere oppfattet det som om spesifikasjonene var utformet spesielt med
tanke på å holde IT Fornebu utenfor. – Dette er ikke mye å rope hurra for.
På sett og vis var dette ventet, men jeg hadde jo håpet at Sponheim ville ta
Stortingets signaler på alvor, sa Aps næringspolitiske talsmann Kjell Opseth.

”Klamme, grafsende hender”
Temperaturen i debatten var med andre ord fortsatt svært høy, og alle
argumentene var ikke udelt saklige. IT Fornebu ble beskyldt for å ville tuske
til seg ”det norske eiendomsmarkedets indrefilet” og finansiere det med ”et
sugerør i statskassen”. I begynnelsen av april 1999 ringte Fred. Olsen person-
lig fra la Gomera på Kanariøyene til Dagens Næringsliv og ba om å få
snakke med den journalisten (Bjarne Røsjø) som hadde ansvaret for å dekke
IT Fornebu på den tiden. Dette vakte litt oppsikt i redaksjonen, for det var
ikke akkurat daglig kost at Olsen ringte og ba om å bli intervjuet. Men nå
var han blitt beskyldt av Høyre og SV for å bedrive kokkelimonke med Ap
og FrP, og finanstidsskriftet Kapital hadde sogar beskyldt ham for å ha
”klamme hender som er ute etter å grafse til seg mest mulig av landets mest
verdifulle tomteområder”.
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Olsen syntes dette var en urettferdig kritikk, i tillegg til at han var svært uenig
i den formen for næringspolitikk som særlig Høyre hadde gjort seg til tals-
mann for, og som gikk ut på at staten skulle holde seg langt unna utviklingen
av ny næringsvirksomhet.

– Det er mange som hevder at Silicon Valley ble etablert av det private
næringslivet, men lenger fra sannheten kan man ikke komme. Det
amerikanske IT-eventyret begynte med at Fairchild Industries, Stan-
ford University og Hewlett-Packard fikk penger fra de militære
utviklingsprogrammene. Dette ble utviklet til NASAs og Kennedys
måneprogram. Nå må vi lage et lite måneprogram for Norge, i den
forstand at de offentlige virksomheter virkelig kommer inn i
hjernerevolusjonen, insisterte Olsen.

Tidsskriftet Kapital hadde snappet opp at Olsen visstnok ikke brukte pc selv,
og det ble gjort et nummer av at ”nå skal han liksom bygge IT-senter, han som
tror at å surfe er noe man gjør på strendene i California”. Olsen svarte først
litt vagt da DNs journalisten ba om en kommentar til dette, men så ringte han
tilbake en halv time etter at intervjuet var slutt og forklarte årsaken.

– Hallo, det er Fred. Olsen igjen. Jeg glemte å fortelle deg den viktigste
grunnen til at jeg ikke bruker pc.
– Javel?
– Jeg kan nemlig ikke stave. Og det har bevirket en aversjon mot å
skrive. Men når språkteknologien er kommet lenger i utviklingen,
kommer også jeg til bruke pc.

Stortingets sjette behandling
Næringsdepartementets utlysning førte blant annet til at Bærum kommune
skrev brev til Sponheim og påpekte at planene hans ikke lot seg gjennomføre.
Sponheim hadde nemlig invitert innen- og utenlandske aktører til å bygge
et it-senter med et gulvareal på 270 000 m2, på et landområde som dekket
270 mål. Bærums assisterende rådmann Finn Mikalsen påpekte at dette ikke
var en god plan, fordi kommunen hadde tatt utgangspunkt i en utnyttelses-
grad på 1, det vil si at ett mål tomt kunne bebygges med maksimalt 1000
kvadratmeter bygningsmasse. Sponheims forslag hadde altså ikke satt av plass
til forholdsvis viktige ting som trafikkanlegg, friluftsarealer – og yttervegger.
”Sponheims it-senter er et luftslott”, konstaterte Dagens Næringsliv 16. april.
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– Dette bekrefter at regjeringen har håndtert Fornebu-saken på en ama-
tørmessig måte, sa Per Morten Vigtel i en kommentar til avisen. Han var
ikke enig i at IT Fornebu måtte redusere planene om et IT-senter på det
aktuelle området. – Jeg ser det heller slik at Bærum kommunes krav gjør det
ytterligere nødvendig å bruke �00 mål til prosjektet, sa han.
Næringsminister Sponheim avviste 26. april Aps og FrPs krav om å endre

de utlyste retningslinjene for et IT-senter på Fornebu, bare tre uker før IT
Fornebu og eventuelle konkurrenter skulle levere sine forslag. Kravet var
blitt formulert i et brev fra Kjell Opseth og FrPs næringspolitiske talsmann
Øystein Hedstrøm.
– Jeg har hele tiden hatt en følelse av at Sponheim egentlig ønsker at det

ikke skal bli noe av dette IT-senteret, sa Opseth til Dagens Næringsliv.
Misnøyen med Sponheim førte nå til at fire representanter fra Ap og FrP

6. mai 1999 fremsatte et Dok 8-forslag der de hevdet at Sponheim ikke fulgte
flertallets forutsetninger:

… på denne bakgrunn finn ein det naudsynt at Stortinget gjennom
eiga behandling får kontroll med at Stortinget sine føresetnader for val
av samarbeidande selskap og øvrig gjennomføring er lagt til grunn.

De fire representantene foreslo også at Regjeringen skulle ”.. leggje alle
avtalar, kontraktar og vedtak vedrørende oppretting av eit IT- og kunn-
skapssenter på Fornebu fram for Stortinget til endelig godkjenning før iverks-
etting”. Forslaget ble vedtatt, og dermed hadde Stortinget behandlet IT For-
nebu-saken for sjette gang.

Avgjørelsen nærmer seg
Da fristen gikk ut 18. mai 1999 hadde det meldt seg sju interessenter:
International Education Centre (Norge), Science & Technology Park
Services ltd (Irland), Nettverk Fornebu AS, Enterprise Holding Company
(Sveits), Fornebu Technoport, IT Fornebu AS, og Verdens Fredsfond
(Norge). Alle ble ikke oppfattet som like seriøse, og kommentatorene ble
fort enige om at slaget skulle komme til å stå mellom IT Fornebu, Fornebu
Technoport og Nettverk Fornebu. Fornebu Technoport var et samarbeids-
prosjekt mellom Forskningsparken i Oslo og KlP Eiendom, med NHOs
tidligere viseadministrerende direktør Gro Brækken som prosjektleder. Nett-
verk Fornebu var et samarbeidsprosjekt mellom industrikonglomeratet
Orkla, forsikringsgiganten Storebrand og engros- og detaljistkonsernet
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Hakon Gruppen. Sentrale personer var handelskonsernet Steen & Strøms
daværende konsernsjef Erik Bøhler, investoren og ”matvarekongen” Stein
Erik Hagen og adm.dir. Halvor Stenstadvold i Orkla.

Stortingsbehandling nr 7
Debatten om denne innstillingen 31. mai ble den tøffeste av alle debattene
om IT Fornebu på Stortinget. Fra regjeringspartiene og Høyre ble det
spekulert i om det hadde vært uheldige kontakter mellom IT Fornebu AS og
de to partiene. Stortingsrepresentant Ansgar Gabrielsen fra Høyre fremmet
forslag om åpne høringer i Stortinget, noe som ble nedstemt av flertallet.

Kjell Opseth sa blant annet følgende:
Det har både fra stortingsrepresentantar og media komme sterke
utsagn om at Dok. 8:�8 er stortingsregjereri. Forslaget har imidlertid
kun eit føremål, medvirke til at Stortinget sine vedtak blir gjennomført.
Kva parlamentariske tilstandar ville få vi i dette landet, om ulike regje-
ringar kunne sette stortingsvedtak til side. I denne saka har vi til over-
mål skriftleg fått dokumentert at fagstatsråden har freista overprøve
Stortinget si eiga tolking av vedtak. I det norske parlamentariske system
har vi ikkje hatt nokon systematisk kontroll med at Stortingets sine
vedtak blir etterlevd. Presidenten har sett dette på dagsorden og
Stortinget har slutta seg til i Innst.S.nr.168 (1998-99).

Ansgar Gabrielsen sa blant annet:
Forslagsstillernes engasjement i denne saken leser jeg først og fremst
som et engasjement for en spesiell løsning på selve hovedspørsmålet,
nemlig om hvem som skal råde grunnen på Norges mest attraktive
tomt. Hele forhistorien til denne saken er en stilstudie i hvordan man
i den norske politiske andedammen kan lykkes med lobbyvirksomhet
hvis man bare har de ressursene som skal til.

Debatten endte med at Ap og FrP, representert ved ”IT-kameratene” Kjell
Opseth og Øystein Hedstrøm, inngikk en skjør våpenhvile med lars
Sponheim. Regjeringen fikk fire måneder ekstra til å utpeke vinneren av kon-
kurransen, men stortingsflertallet gjorde det samtidig klart at de ville følge
saken med haukeblikk fremover.
Det hører med til historien at Dagbladet tidligere hadde bedt om å få

granske Norsk Investorforums arkiver på bakgrunn av negative rykter. Dag-
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bladets journalist Per Ellingsen ringte etterpå med følgende beskjed: ”Vi
finner ingenting. Gratulerer!”
Ansgar Gabrielsen var misfornøyd med vedtaket og mente at Regjeringen

nå hadde lagt seg fullstendig på ryggen. – Bakgrunnen for at Stortinget igjen
har saken til behandling, er at Ap og FrP ikke har tilstrekkelig tillit til
Sponheims behandling. Samtidig gir forhistorien i denne saken ingen grunn
til å mene at det er riktig å sette IT-bukkene Hedstrøm og Opseth til å passe
havresekken, sa Gabrielsen1.
Thorbjørn Jagland, som nå var leder i Arbeiderpartiet, redegjorde for sitt

partis syn i en kronikk i Dagsavisen2. Jagland var glad for at det nå var fastslått
hvordan saken om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu skulle behandles videre:

Til høsten inviteres Stortinget til å fatte den endelige beslutningen
om hvem som skal få oppdraget å utvikle et IT- og kunnskapssenter.
Vi må nå sikre at denne saken ikke trekker mer ut i tid enn den
allerede har gjort. For utviklingen på IT-området går svært fort. Det
er i virkeligheten en revolusjon vi står oppe i.

Jeg hører at blant annet partiet Høyre sammenligner det vi vil gjøre
på Fornebu med gammeldags statlig industrireising. Slik er det ikke.
Det vi gjør er å bruke den kapitalen staten nå har, til å bygge kunn-
skap og næringer som kan bære samfunnet og velferden i framtiden.
Norge kan ikke for all framtid basere seg på inntektene fra olje og
gass. De vil ta slutt. Derfor må vi omplassere og investere en del av
pengene vi tjener på naturressursene i Nordsjøen, i det vi skal vi leve
av lenger fram. Vi ønsker ikke fra Arbeiderpartiet side en stat som
blander seg borti alt. Men vi vil ha en aktiv stat, ikke en passiv stat.

Den største utfordringen distriktene har på dette området, er ikke at
et IT- og kunnskapssenter nær hovedstaden vil ”støvsuge” landet for
kompetanse. Den største utfordringen er at mangelen på kompetanse
fører til at distriktene allerede taper i denne konkurransen, og om
telenettverkene i framtiden vil ha tilstrekkelig kapasitet til at nye
muligheter kan utnyttes.
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Beregninger viser at om tjue år kan 80 prosent av de bedriftene vi
i dag har, ikke lenger eksistere. De må erstattes med nye. Det krever
satsing på utdanning, på næringsliv, på nye arbeidsplasser, og det
krever en helhetlig IT-strategi.
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IT Fornebu
går omsider inn for landing

Sommeren 1999 gjenstod det fortsatt to runder i Stortinget før IT Fornebu-
diskusjonen omsider kunne avsluttes. Næringsminister lars Sponheim
strittet fortsatt imot etter beste evne, mens Stortingets flertall regjerte så godt
de kunne.
I begynnelsen av juni 1999 meldte flere aviser at Regjeringens interne

ekspertgruppe enstemmig hadde anbefalt å vrake IT Fornebu. Ekspert-
gruppen var ledet av ekspedisjonssjef Hugo Parr i Næringsdepartementet,
og det ble hevdet at IT Fornebu ble vraket fordi IT Fornebus planer var ”…
minst i samsvar med Næringsdepartementets såkalte kravspesifikasjoner”1.
Ryktene om IT Fornebus problemer viste seg å være betydelig overdrevet.

Det neste som skjedde var at Nærings- og handelsdepartementet 11. juni
1999 la fram en stortingsmelding2 om ”Status og fremdrift for etablering av
et IT- og kunnskapssenter på Fornebu”, og meldingen ble godkjent i stats-
råd samme dag. De sju ulike tilbyderne var nå formelt evaluert, og Regje-
ringen var kommet til at tre av dem skilte seg positivt ut: IT Fornebu AS,
Nettverk Fornebu AS og Fornebu Technoport.
Regjeringen insisterte på at den var opptatt av å ”føre en offensiv IT-

politikk og som ledd i dette bidra til etablering av et IT- og kunnskapssenter
på Fornebu. Regjeringen mente også at det var for tidlig å utpeke én utbygger
før det var foretatt en grundigere gjennomgang, og at tiden nå var inne for
å gå i innledende forhandlinger med de tre gjenstående interessentene. Det
fremgikk også at:

Det er Statsbygg som grunneier til de statlige eiendommene på For-
nebu, som vil lede disse forhandlingene. Det vil bli forhandlet med
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hvert av de tre selskapene før en har et faglig og forretningsmessig
grunnlag for å utpeke det selskapet en ønsker å sluttforhandle med
om en endelig avtale. Regjeringen vil legge fram en proposisjon om
saken for Stortinget. Proposisjonen vil legge stor vekt på å holde den
frist Stortinget har satt.

IT Fornebu hadde et klart inntrykk av at Regjeringen helst ville unngå å gi
dem oppdraget, og 19. august 1999 kom nyheten om at IT Fornebu og For-
nebu Technoport hadde gått sammen. Samarbeidsavtalen var blitt godkjent
i de to organisasjonenes styrer dagen før. Den nye organisasjonen het IT For-
nebuTechnoport, og dermed trodde mange at Nettverk Fornebu i praksis var
spilt ut over sidelinjen. Den nye konstellasjonens planer omfattet primært
utbyggingen av 31� mål som var utlyst av staten for etablering av et kunn-
skapssenter, men partnerne ville også kjøpe ytterligere arealer for å komme
opp i til sammen ca ��0 mål. Det var snakk om et senter med ca 8 000
ansatte, hvorav � 000 forskere.

Sponheim utfordrer Stortinget
17. desember 1999 la Regjeringen fram den varslede stortingsproposisjonen3,
med tittelen ”Sluttforhandling om etablering av et IT- og kunnskapssenter
på Fornebu. Valg av samarbeidspartner”. Her anbefalte Regjeringen at staten
skulle velge Nettverk Fornebu (NF) som samarbeidspartner i etableringen
av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu:

Regjeringen vil etter en samlet vurdering, men med vesentlig vekt
på momenter som egnet organisering, innflytelse, økonomi for pro-
sjektet og risiko, anbefale at staten velger NF som samarbeidspartner
i etableringen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.
Det er kun i avtalen med NF staten sikres varig kontroll i de

policy-skapende organer i senteret. Etter Regjeringens vurdering vil
staten dermed kunne ivareta viktige nasjonale og samfunnsmessige
interesser. Avtalen med NF fordrer lavere økonomiske bidrag fra
statens side, og det foreligger redusert risiko blant annet på grunn av
mindre omfang. NF er også den sterkeste interessenten når det gjelder
direkte bidrag til utdanning og forskning.

Det ble straks klart at Sponheims og Regjeringens innstilling virket som
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en rød klut på stortingsflertallet. Ap hadde hele tiden gått inn for at et kunn-
skapssenter på Fornebu måtte være stort nok til at Norge kunne hevde seg i
konkurransen med lignende initiativer, også i Norden. Oulo i Finland
utgjorde nesten 1000 mål, Kista ved Stockholm representerte 27 000 arbeids-
plasser, mens Øresund-regionen omfattet store regioner i to land. Ap ville
derfor støtte IT Fornebu Technoport, fordi dette innebar et langt større
prosjekt enn Nettverk Fornebu både i størrelse, ambisjon og vilje til egen
satsing.
Høyre var fortsatt en av de sterkeste kritikerne av IT Fornebu. Ikke bare

var partiet uenig i at staten skulle delta økonomisk i prosjektet – partiets tals-
menn hadde også stilt alvorlige spørsmål om motivene til de private inves-
torene som deltok i prosjektet. Dette var imidlertid ikke til hinder for at
Høyres stortingsgruppe samtidig ba NIFOs sekretariatsleder om å bidra til
å utforme partiets innstilling til en kommende stortingsmelding om e-handel
og, ikke minst, analysere de politiske konsekvensene av de nye teknologiene.
NIFOs næringspolitiske analyser ble altså ansett som spennende, i alle fall så
lenge IT Fornebu ikke sto på agendaen.

Stortingets behandling nr 8
7. februar 2000 var det åpen høring i Stortingets næringskomité, som også
ble sendt direkte på TV. IT Fornebu Technoport og Nettverk Fornebu fikk
anledning til å presentere sine planer for komiteen og svare på spørsmål.
Nettverk Fornebus prosjekt ble presentert av Orklas Halvor Stenstadvold og
Storebrand-sjefen Åge Korsvold, mens IT Fornebu stilte opp med Per
Morten Vigtel ogTorger Reve som frontfigurer. Fred. Olsen kunne ikke delta
på grunn av sykdom. Også motpartens mest profilerte spiller, RIMI-sjefen
Stein-Erik Hagen, glimret med sitt fravær.
Under høringen forklarte Åge Korsvold blant annet at Storebrand hadde

drevet med nettbank i tre år allerede og hadde stor kompetanse på internett.
Nettverk Fornebu brukte tiden med Næringskomiteen først og fremst til å
fremheve sin satsing på elektronisk handel (e-handel). Planen var blant annet
å etablere et Institutt for Elektronisk Distribusjon. De tre samarbeids-
partnerne i prosjektet hadde også forpliktet seg til å investere �,� millioner
kroner hvert år i en tiårsperiode, for å finansiere tre professorstillinger ved
instituttet.
De fire statsrådene som deltok på høringen – arbeids- og administ-

rasjonsminister laila Dåvøy, næringsminister lars Sponheim, kom-
munalminister Odd Roger Enoksen og utdanningsminister Jon lilletun –
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forklarte at Regjeringens ønske om å satse på Nettverk Fornebu nettopp
skyldtes fokuset på å utvikle løsninger for netthandel. – Elektronisk dis-
tribusjon og handel er et område som nå er i startgropen. Og det er hoved-
grunnen til at jeg mener Nettverk Fornebu har det beste konseptet her, sa
Sponheim.

Journalist Kjetil Wiedsvang i Dagens Næringsliv hadde følgende kommentar
neste dag:

I går tjente ”IT Fornebu” på at Fred. Olsen ikke var til stede. Dermed
fikk de spredd spørsmålene mellom Per Morten Vigtel og Torger Reve
og andre troverdige menn, mens Fred. ikke fikk sagt noe om
paradigmeskifter og Kondratjev. Det var nok en fordel.
Samtidig tapte ”Nettverk Fornebu” på sin egen presentasjon. Å

høre Korsvold snakke om staten som kompetent kapitalist er sterkt.
Å høre Stenstadvold leke distriktsvenn, mens han konsekvent omtaler
tomtestykket som ”Fornebo”, var vinterens bomskudd. Fornebo
mangler distriktspolitisk cred. Slik er det bare.

Høsten 1999 hadde Kåre Valebrokk sluttet som sjefredaktør i Dagens
Næringsliv for å bli administrerende direktør og ansvarlig redaktør i TV2.
DN var imidlertid like negativ til IT Fornebu under den nye sjefredaktøren
Amund Djuve. I lederartikkelen 8. februar het det blant annet:

ITFT-gruppen som har Fred. Olsen som frontperson, har klart å få
Arbeiderpartiets Kjell Opseth som pådriver og lobbyist for seg. Det er
godt gjort. Sammen med Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm
aksepterer de to og deres partier at det skal etableres en fornem ghetto
for velhavende forskere omkring it-senteret. I denne ghettoen er det
vanskelig å forestille seg at det blir mangel på barnehageplasser eller
andre bekvemmeligheter.
Stortingets store tabbe var å vedta at det skal etableres et it-senter

på Fornebu. Den beslutningen er det ennå ikke for sent å omgjøre.
Deretter kan området selges til høystbydende, og staten kan innkas-
sere en solid fortjeneste – helt risikofritt.
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Drømte om kabinettspørsmål
Aftenpostens journalist Halvor Hegtun var like negativ�:

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, som gjennom måneder og år
har drevet Regjeringen fra skanse til skanse i Fred. Olsens tjeneste,
fikk aldri inn noen imponerende treffere under høringen. De fire stats-
rådene som forsvarte seg på grillen, forsvarte seg med en glød og et
engasjement som nesten kunne tyde på at de har lyst til å sette hardt
mot hardt, dersom stortingsflertallet fremdeles forsøkte å overstyre
dem i valget av utbygger.

Dagsavisen mente� at IT Fornebu hadde den mest fremtidsrettede presenta-
sjonen:

Olsen-banden viste i alle fall film og delte ut foredrag på CD-ROM.
Orkla-toppen Halvor Stenstadvold holdt seg til ryddige ”overheads”
og saklig snakk. Som han sa: — Det viktigste for oss er at politikerne
får med seg budskapet, sa Stenstadvold.

Dagen etter hadde FrPs stortingsgruppe sin egen gjennomgang av saken, og
der ble det vedtatt, mot Jan Simonsens stemme, at partiet skulle støtte IT
Fornebu Technoport. – IT Fornebu Technoport var villig til å satse nesten
dobbelt så mye egenkapital som konkurrenten. De vil også bygge ut et større
område med flere boliger. Prosjektet var i det hele tatt det mest gjennom-
arbeidede forslaget, forklarte partiets talsmann Øystein Hedstrøm. – Vi
spretter ingen champagneflasker før saken er endelig avgjort i Stortinget.
Såpass har vi lært, repliserte Per Morten Vigtel6.
Det ble aldri stilt kabinettspørsmål på IT Fornebu-saken, selv omHalvor

Hegtun drømte om det, og selv om det var nære på. Næringskomiteen la 2.
mars fram sin innstilling på utbygger av IT-senteret, og flertallet gikk her
inn for at IT FornebuTechnoport skulle få oppdraget. Flertallet ba samtidig
om at Selskapet for industrivekst SF (SIVA), som i februar hadde inngått en
samarbeidsavtale med IT Fornebu Technoport, skulle bli organet som
ivaretok Statens interesser på Fornebu.
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Stortingets behandling nr 9
Få dager senere, allerede 7. mars, vedtok Stortingets flertall å gi oppdraget til
IT Fornebu Technoport. Det var runde nr 9 i Stortinget. Carl I. Hagen
omtaler vedtaket i sin selvbiografi:

Næringsminister Sponheim var fra seg av raseri fordi han ble ned-
stemt, og fordi andre ønsket en positiv næringsutvikling. FrP var deri-
mot fornøyd! I tillegg til å velge det beste og mest ambisiøse
alternativet, var det også en fornøyelse å peke litt nese til Per Kristian
Foss og Høyre, som var totalt imot. Slik jeg oppfatter deres knallharde
kamp mot IT Fornebu, mente de at staten aldri skulle føle noe ansvar
for nasjonens utvikling, og ikke burde gripe inn som tilrettelegger for
næringsutvikling.

Aps parlamentariske leder Jens Stoltenberg sa i debatten blant annet:

… Det er nå niende gang Stortinget behandler spørsmålet om etab-
lering av et kunnskapssenter på Fornebu. Noen mener at dette
innebærer en urimelig form for stortingsregjereri. Jeg er blant dem
som er enig i at vi må søke å unngå å komme i situasjoner der
Stortinget detaljstyrer Regjeringens arbeid. Men årsaken til
problemene i denne saken er ikke at Stortinget gir Regjeringen pålegg.
Problemet er at vi har en mindretallsregjering som ikke har vært
lydhør overfor stortingsflertallet. Dersom Regjeringen helt fra starten
av hadde valgt å følge opp Stortingets ønsker og intensjoner, hadde vi
sluppet å få saken til behandling så mange ganger her i salen.

Nå ser det likevel ut til at vi endelig kan få fattet de nødvendige
vedtak, og at vi kan komme i gang med etablering av et IT-senter. Og
slik jeg har oppfattet regjeringspartienes talsmenn så langt i debatten,
er Regjeringen nå innstilt på å følge opp Stortingets vedtak, selv om
Regjeringen lider nederlag og anbefalte et annet forslag i utgangs-
punktet. Det er jeg glad for. Dermed kan vi nå få realisert et nasjonalt
kunnskapssenter som er internasjonalt konkurransedyktig, og som
stimulerer regional utvikling og skaper et miljø for gode ideer og ny
næringsutvikling. Det er det viktigste resultatet av dagens stortings-
behandling.
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lars Sponheim benektet i sitt innlegg at det var hans skyld at IT Fornebu-
saken hadde vært til behandling i Stortinget ni ganger:

… Det er nemlig ikke Regjeringen som har lagt opp til at Stortinget
skulle behandle denne saken ni ganger. Regjeringens opplegg var for
det første å sette planene om et IT- og kunnskapssenter i et regionalt
perspektiv. Det gjorde vi i mai 1998, i St. meld. nr. 38 for 1997-98.
Dernest fulgte vi opp med et konkret opplegg for hvordan IT-senteret
kunne etableres, i en ny stortingsmelding i november samme år.

De andre sju gangene har saken blitt behandlet på stortingsflertallets
initiativ. Uten unntak har et flertall i dette storting – som regel
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet – brukt disse anledningene til å
snevre inn Regjeringens handlingsrom i det videre arbeidet med saken.
Og uten unntak har disse innsnevringene gjort Regjeringens gjen-
stående arbeidsoppgave stadig mer lik det svar IT Fornebu til enhver
tid har representert.

Men Sponheim la også til at det gikk an å si noe positivt om IT Fornebu
Technoport:

… Representanten Djupedal trekker meg langt når han sier at jeg ikke
har et positivt ord å si om den aktøren som blir valgt i dag. Jeg har
faktisk mye positivt å si om IT Fornebu Technoports prosjekt og
arbeid for å jobbe fram noe de tror på. Jeg har også gitt uttrykk for at
Regjeringen i sin proposisjon klart har sagt ifra at det er et prosjekt
som Regjeringen kan legge fram for Stortinget for en beslutning
Stortinget kan ta. Da har vi også gått god for at dette er et prosjekt
som kan aksepteres, selv om vi har vurdert saklig – også ut fra de fag-
lige råd vi har, både de uavhengige faglige i forhandlingsutvalg og en
referansegruppe av embetsverk – at det andre alternativet var et bedre
alternativ.

Kabinettspørsmål likevel, men på gasskraftsaken
Det hører med til historien at Regjeringen Bondevik søkte avskjed bare tre
dager senere, 10. mars 2000, etter å ha stilt kabinettspørsmål og fått
stortingsflertallet mot seg. Regjeringen ville ikke følge Arbeiderpartiet og
Høyres krav om å endre forurensningsloven dersom dette viste seg nødvendig
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for å kunne utbygge gasskraftverk basert på allerede eksisterende teknologi.
Bondevik-regjeringen ble avløst av Jens Stoltenbergs første regjering, en ren
Ap-regjering som satt fra 17. mars 2000 til 19. oktober 2001.
Men IT Fornebu-saken var ennå ikke fullstendig avsluttet. President Knut

Almestad i ESA (Eftas overvåkingsorgan) sto 29. mars 2000 fram i Dagens
Næringsliv og fortalte at organisasjonen fulgte nøye med i hva som skjedde
med IT Fornebu. – Det er viktig at staten opptrer som en hvilken som helst
annen investor i dette prosjektet. Skjer ikke det, vil det kunne komme i kon-
flikt med reglene for statsstøtte, sa Almestad.
Aftenposten hevdet noen måneder senere7 at IT Fornebu var havnet i

EØS-trøbbel. Et � prosent prisavslag på tomtene på Fornebu, fremforhandlet
i avtalen mellom staten og IT Fornebu Technoport AS, skulle angivelig ha
fått ESA til å reagere. IT Fornebu avviste at prisavslaget var i strid med EØS-
regelverket, men tilbød seg likevel å sette de 33 millionene det dreide seg om
inn på sperret konto inntil de juridiske spørsmål var avklart.
Også denne gangen var ryktene om IT Fornebus problemer betydelig

overdrevet. Mot slutten av året godkjente ESA avtaleverket med staten, og alt
var klart for å sette i gang. Men nå var den såkalte dotcom-boblen i ferd med
å sprekke, og i løpet av 2001 ble det veldig vanskelig å skaffe investorer til IT-
prosjekter. Kunnskapsparken på Fornebu fikk derfor en både forsinket og
treg start.
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66

7 Aftenposten 13. oktober 2000, side 29



IT Fornebu
som et fremtidslaboratorium

Ved årsskiftet 2000-2001, etter at Stortinget hadde behandlet IT Fornebu for
siste gang, og etter at ESA hadde godkjent avtalen mellom staten og IT For-
nebu, var omsider alt klart til å stikke spaden i jorden på Fornebu. Men nå
støtte IT Fornebu på et nytt problem: Den såkalte dotcom-boblen var i ferd
med å sprekke.
I løpet av 2000 avløste Terje Mikalsen Fred. Olsen som styreleder i IT

Fornebu. Nå var det omsider på tide å fylle visjonen med konkret innhold.
Mikalsens store plan var å bruke IT Fornebu-prosjektet som et laboratorium
for å teste ut fremtidsteknologier. Han ville blant annet gjøre Fornebu-
området til verdens beste utprøvingsområde for fremtidens datanettverk – et
”trådløst vandrenett” hvor kontinuerlig oppkoblede telefoni- og databrukere
skulle kunne vandre fritt og trådløst mellom datanettverk levert av ulike
leverandører. laboratoriet skulle være så avansert at det kunne tiltrekke seg
forsknings- og utviklingsbedrifter fra hele verden til Fornebu og Norge, og
derved bidra til å løfte Norge fram til fronten av den teknologiske
utviklingen.
Den endelige og formelle overdragelsen av eiendommen til IT Fornebu

Technoport (IT Fornebu Eiendom AS) fant sted i juni 2001. I løpet av 2001
ble det imidlertid veldig vanskelig å skaffe investorer til IT-prosjekter over
hele verden, på grunn av at den såkalte ”dotcom-boblen” brast. Dotcom-
boblen var en finansboble som varte fra omtrent 199� til 2001, med et
høydepunkt 10. mars 2001 da den amerikanske teknologiaksjeindeksen
NASDAQ nådde toppen med �132,�2 poeng.

Stortingets behandling nr 10
Den �. juni 2003 hadde Stortinget IT Fornebu til behandling igjen. Den
dagen vedtok Stortinget nemlig at Regjeringen innen ett år skulle fremlegge
en statusrapport om IT- og kunnskapssenteret på Fornebu, med vekt på å få
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en vurdering av om utviklingen av senteret var i tråd med Stortingets inten-
sjoner. Rapporten skulle også analysere om prosjektets konsept som nærings-
politisk virkemiddel hadde virket som forutsatt.
Oppdraget gikk til det danske konsulentselskapet Oxford Research AS,

som leverte en evaluering i februar 200�. Oxford Research mente at For-
nebu-satsingen ikke hadde utviklet seg som forutsatt, og det ble anbefalt en
revitalisering i løpet av 200�. I rapporten het det blant annet:

Det er dog endnu ikke nogen endelig afklaring omkring det samlede
antal arbejdspladser på Fornebu-området og omkring arealanvendelse
på det område, som IT-, kundskabs- og innovationscenteret skal etab-
leres på.
Det skyldes for det første, at etableringen og finansieringen av den

fysiske infrastruktur (trafikbetjening på vej (E18) og bane) stadig ikke
er afklaret, og for det andet at Bærum kommunes krav om med-
finansiering af den sociale infrastruktur indtil videre har stillet seg
hindrende i vejen for færdiggørelse av reguleringsplanerne på Kunds-
kabscenteret.
For Kundskabscenteret har det den konsekvens, at udbygningen

indtil videre er begrenset til terminalbygningen. Ydermere har Kund-
skapscenteret mødt den utfordring, at IT-markedet faldt sammen
samtidig med, at utbygningen begyndte, og at markedet for nærings-
lejemål i Oslo-regionen har vært preget af overkapasitet.
På denne baggrund er status per 13. februar 200�, at godt halv-

delen af terminalbygningen er udlejet til 30 private bedrifter, til forsk-
ningscenteret Simula Research laboratory og til Fornebu Incubator
AS, som huser i alt 7 bedrifter.
Det er Konsulentens samlede vurdering, at IT Fornebu AS i sit

virke arbejder målrettet på at realisere en udbygning af Fornebu, hvor
der i realiteten sigtes mot en udvikling af en velfungerende nærings-
park i Oslo-regionen frem for et kompetencecenter af international
betydning. Der er således overhængende fare for, at Fornebu taber
visionshøjde.

Oxford Research anbefalte derfor at Regjeringen, i samarbeid med de
regionale myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt IKT-
næringslivet i Oslo-regionen, skulle ta initiativet til å utvikle og implementere
kunnskapssenterets visjon og mål i ”en revitaliseret form, der dækker hele
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Oslo-regionen”. Den daværende næringsministeren, Ansgar Gabrielsen,
takket for rapporten og la straks planene om en revitalisering i skuffen.

Norges mest kompetente halvøy
Men nedgangstider varer som regel ikke evig. Denne katten hadde virkelig
ni liv, og ved årsskiftet 2009-2010 var både Fornebu generelt og IT Fornebu
spesielt kommet langt i retning av å realisere store deler av visjonene som lå
til grunn for etableringen av IT Fornebu i 1996. Telenor innviet i september
2002 sitt nye internasjonale hovedkvarter på Fornebu med 6000 ansatte.
Industrikonsernet Aker Solutions med ca 26 000 ansatte i 30 land flyttet inn
i nytt hovedkontor på Fornebu i 2007, og i oktober/november 2009 flyttet
både Ventelo og Hewlett Packard Norge inn i IT Fornebus nye Portalbygg.
Ventelo er Norges nest største tilbyder av komplette tele- og datakom-
munikasjonstjenester til privat-, bedrifts- og grossistmarkedet og er en
sammenslutning av de tre IKT-selskapene Bredbåndsalliansen, ”gamle”
Ventelo og BaneTele, mens HP er Norges største IT-leverandør.
Også Norske Skogs hovedkontor på vestsiden av Fornebu bidrar til å gjøre

Fornebu til Norges antakelig mest kompetansetunge halvøy. Men det
kommer mer. Petroleumskonsernet StatoilHydro ASA vedtok i februar 2009
at de ca 2000 ansatte i Oslo-området skulle flytte til IT Fornebu i løpet av
2012. Hele Fornebu-området ligger dermed an til å omfatte mer enn 12 000
”kunnskapsarbeidere”, hvis man regner med både IT Fornebus egne
leietagere og de andre bedriftene.

Fra aviser til forskning
– Det tidligere Terminalbygget er blitt et kunnskapsorientert senter for høy-
teknologisk næringsvirksomhet på nasjonalt og internasjonalt nivå. På samme
sted som flypassasjerene tidligere kjøpte aviser og blader, forskes det nå på
høyt nivå, forteller adm.dir. Erik løfsnes i IT Fornebu Holding AS. løfsnes
er også styreleder i IT Fornebu AS, IT Fornebu Eiendom AS og IT Fornebu
Inkubator AS, og er stolt av å vise fram det IT Fornebu er blitt til.
– Etter ombyggingen er Terminalbygget blitt et funksjonelt og fleksibelt

relasjonsskapende bygg som har trukket til seg en rekke andre kunnskaps-
bedrifter. Her er internasjonale selskaper samlokalisert med nystartete
gründervirksomheter. Store multinasjonale kunnskapsbedrifter som Abbot,
Alcatel, Sony og Symantec har valgt å etablere seg her. Forskningsinstitu-
sjonen Simula Research laboratory er etablert med spesielt tilrettelagte forsk-
nings- og undervisningslokaler. I Portalbygget, som består av fire ”skip” med
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til sammen 27 000 kvm kontorarealer i et fremtidsrettet kunnskapsmiljø,
huser IT Fornebu bedrifter innenfor både hardware, software og internett,
påpeker løfsnes.

Et lokalt Silicon Valley
Det er ikke bare løfsnes som synes at IT Fornebu er i ferd med å realisere
visjonene. – Vi håper å være med på å realisere et lokalt Silicon Valley her på
IT Fornebu. Vi opplever at vi er med på å sette en form for punktum for
Fred. Olsens visjon om et teknologimiljø her ute, sa HPs administrerende
direktør Eivind Roald ved innflyttingen i Portalbygget i november 2009.
løfsnes er også glad for at IT Fornebu vant konkurransen om å oppføre

nytt regionkontor for StatoilHydro (som skiftet navn til Statoil i november
2009) på Fornebu. – Målet for Statoil er å skape et fremtidsrettet kontormiljø
hvor teknologiske løsninger, arkitektur og miljø skal utgjøre det beste for
dem som skal bruke bygningen. Det blir reist en moderne, fleksibel og
miljøvennlig kontorbygning på strandtomten ved siden av Telenor og Aker
Solutions, og den skal stå ferdig høsten 2012, forteller han.
IT Fornebu skal også bygge Fornebu Hotell med 300 rom og store kurs-

og konferansearealer, samt Fornebu Marina med plass til ca 200 båter.
Bedriften er dessuten i ferd med å starte en arkitektkonkurranse for etab-
lering av et boligområde i Koksa. – Det skal bygges boliger med høyt
miljøfokus etter krav som er strengere enn de tekniske og kommunale for-
skriftene, og det blir bedt om miljøregnskap som del av det innleverte
materialet. Boligene skal kunne selges til familier med middels økonomi. IT
Fornebus visjon er å tilby nyskapende arkitektur med utomhusområder som,
i tillegg til å gi høy bokvalitet for beboerne, bidrar positivt til utviklingen av
Fornebu som et helhetlig og godt nærmiljøområde. Boligområdet skal ferdig-
stilles i perioden 2013-201�. Da vil samtlige IT Fornebus arealer være ferdig
utbygd, utleid og/eller solgt, påpeker løfsnes.
IT Fornebu har vist både vilje og evne til å holde fast ved profilen om å

være et tilbud til kompetansebedrifter. Selskapet har investert i flere opp-
startsbedrifter og arbeider aktivt med kommersialisering av gründerbedrifter.
Spørsmålet nå er om de nåværende eierne av ”teknologiparken Fornebu” vil
satse på innovasjon og nyskaping eller selge ut eiendomsmassen for å hente
hjem gevinst, oppsummerer løfsnes.
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Fakta om IT Fornebu
IT Fornebus visjon ved årsskiftet 2009-1010 er formulert som følger:

”I et samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv, på lang sikt
å skape mangfold i et fremtidsrettet kunnskapsmiljø og derigjennom
øke den nasjonale nyskaping og kunnskapsbaserte næringsutvikling”.

Selskapet tilbyr optimale næringslokaler for kunnskapsintensive selskaper,
bidrar til å etablere, kommersialisere og finansiere oppstartsvirksomhet, etab-
lerer og drifter bransjefokuserte nettverk, og utvikler konsepter for innova-
sjonsvirksomheter. For å nå målene er det valgt en holdingmodell der morsel-
skapet IT Fornebu Holding AS har tre underliggende selskaper som har hvert
sitt forretningsområde:
IT Fornebu Eiendom bygger næringsbygg, bolig og infrastruktur og

skaper gode fysiske miljøer og omgivelser for leietakerne.
IT Fornebu Visjon er et kommersielt innovasjonsselskap som skaper

næringsutvikling gjennom nettverk, konseptutvikling og kommersialisering.
Selskapet har identifisert fem bransjer/teknologiområder der det er stort
potensial for kunnskapsbasert innovasjon og næringsutvikling:

• Telekommunikasjon, internett og media (TIM)
• Cleantech, medisinsk utstyr og bioteknologi
• Biotek og helse
• Service innovation

IT Fornebu Invest er et såkorns- og early venture-investeringsselskap. Sel-
skapet investerer i attraktive kunnskapsintensive selskaper som hovedsakelig
er basert på skalerbar og robust forretningsmodell, motivert gründerteam og
utvalgte internasjonale markedssegmenter. IT Fornebu Invest skal kunne
følge porteføljeselskapene et godt stykke ut i akselerasjonsfasen, gjennom et
aktivt eierskap.
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Prosjektet som ble en symbolsak

I ettertid virker det utrolig at IT Fornebu-saken vakte så stort politisk
engasjement som den faktisk gjorde. En sannsynlig forklaring på at striden
ble så intens, er at IT Fornebu ble en symbolsak som reflekterte et sett med
større og mer ideologiske motsetninger i det norske samfunnet.
Historien om IT Fornebu er full av overraskende samarbeidskonstella-

sjoner og knallharde politiske konflikter, som til dels gikk på tvers av de etab-
lerte skillelinjene mellom venstre- og høyresiden. Det var blant annet
påfallende at to så forskjellige partier som Ap og FrP skulle finne sammen i
en slik sak, og at de to partiene klarte å holde sammen helt til Stortingets
behandling var avsluttet, til tross for en massiv kritikk i aviser, radio og tv.
Mediene var nemlig temmelig massivt negative til IT Fornebu-prosjektet.
Da Per Morten Vigtel i februar 2000 gjennomgikk over 2�0 avisutklipp,
viste det seg at omkring 9� prosent var sterkt kritiske til både den politiske
behandlingen og til selve forslaget om å etablere et kunnskapssenter på For-
nebu.

Statens makt i kraftig vekst
IT Fornebu-striden kan forstås på bakgrunn av at Norge på 1990-tallet var
i ferd med å bygge opp en betydelig oljeformue. Det førte til at statens makt
var i kraftig vekst gjennom den rollen som ble utøvd gjennomOljefondet og
Folketrygdfondet, i tillegg til den makten som ble utøvet av Finans-
departementet og Norges Bank. Gjennom ”partnerskapsløsninger” mellom
staten og private kunne det skapes økte muligheter for private til å påvirke
statlige beslutninger i næringspolitikken.
Dette var for øvrig i tråd med historikeren Jens Arup Seips1 analyse av
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”Det norske system” slik det ble etablert på 18�0-tallet. landets fremste
menn var den gang Anton Martin Schweigaard, Fredrik Stang og Ole Jacob
Broch, som var liberalister på sin hals. Men Norge var også et fattig land som
skulle gjennomføre store og kostbare infrastrukturinvesteringer i form av
jernbane og telegraf. Dette var investeringer som ingen private kunne gjøre
uten statens hjelp. De ”tre vise menn” formulerte da det som Seip kalte Det
norske system: Der private tar et kraftfullt initiativ, skal staten understøtte
med sine midler. Dette resonnementet ble fremført fra NIFO på flere møter
med representanter for blant annet FrP.

Arbeiderpartiets rolle
For Ap var IT Fornebu en forholdsvis enkel sak å ta stilling til, i alle fall i
starten. Fred. Olsen gjorde et godt inntrykk på statsminister Gro Harlem
Brundtland og næringsminister Grete Knudsen da han møtte dem i 199�,
og partiet delte vurderingen av at den norske IT-kompetansen måtte styrkes.
IT Fornebu-prosjektet passet dessuten godt inn i partiets holdning om at de
store oppgavene i samfunnet best kunne løses av offentlige og private krefter
i samarbeid. Prosjektet virket også som en logisk forlengelse av Solidaritets-
alternativet2 og det inntektspolitiske samarbeidet.
Våren 1998 underskrev lO, Norsk Investorforum og IT Fornebu AS en

næringspolitisk samarbeidsavtale, som senere ble fulgt opp av felles utred-
ningsprosjekter med fokus på den nye økonomien og felles næringspolitiske
utspill. For Ap var det ikke minst viktig at lO støttet prosjektet og medvirket
aktivt. IT Fornebu ble også tatt med i Jagland-regjeringens langtidsprogram
for 1998-2001, hvor det ble beskrevet som et av Regjeringens mål for
perioden.
En viktig forklaring på lOs engasjement lå i behovet for å finne et

fotfeste i ”den nye økonomien”. Det var i ferd med å vokse fram en ny
type teknologitunge bedrifter som var medarbeider-eide, og det ble stilt
krav til ny kompetanse, økt fleksibilitet og raske beslutninger. For å over-
leve som en sterk organisasjon med stor politisk innflytelse, måtte lO se

7�

2 NOU 1992:26 «En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene» var en norsk offentlig
utredning (NOU) fra et utvalg som avga sin innstilling til Finansdepartementet i 1992. Utvalget ble
ledet av Per Kleppe, og det ble gjerne referert til som «Sysselsettingsutvalget». Utvalget foreslo et
samlet opplegg, «Solidaritetsalternativet», som skulle bringe arbeidsledigheten ned mot tre og en halv
prosent i løpet av 1990-årene. Ett av hovedelementene var at partene i arbeidslivet hadde
hovedansvaret for å gjennomføre inntektsoppgjørene slik at konkurranseevnen skulle bli
tilstrekkelig god.
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seg om etter en ny plattform. NIFO hadde gjennom flere år arbeidet med
analyser av denne type spørsmål, og IT Fornebu fremsto på mange måter
som et symbol på ”den nye tid”. Samtidig var det skapt et personlig tillits-
forhold mellom enkeltpersoner i disse organisasjonene, som resultat av
mange års samarbeid.

Høyres rolle
Høyre inntok en mellomposisjon i holdningen til IT Fornebu: Partiet støttet
i prinsippet tanken om å bygge et it- og kunnskapssenter, men ønsket ikke
at staten skulle bidra med investeringer og spille en aktiv rolle. Høyre hadde
i mange år vært ”Næringslivets beste venn” i norsk politikk, men på 1990-
tallet var det konservative partiets profil blitt grunnleggende endret. Etter at
Ap under Gro Harlem Brundtland hadde tatt ”Høyres klær mens de badet”,
for å låne en beskrivelse av Jan P. Syse3, hadde Høyre beveget seg i en stadig
mer markedsliberalistisk retning, for å skape tydelig avstand til Ap. Et For-
nebu-konsept som bygde på et relativt nært samarbeid mellom staten og
private, passet dårlig inn i Høyres nye politikk.

Carl I. Hagens rolle
Det er tilsynelatende vanskelig å forstå Carl I. Hagens og FrPs støtte til IT
Fornebu, etter at partiet først hadde vært kritiske til prosjektet. På 1990-
tallet var FrP nemlig et erklært liberalistisk parti og hadde markert seg som
en klar motstander av at staten skulle spille en aktiv rolle i næringspolitikken.
Men partiet endret holdning til IT Fornebu i løpet av vinteren 1998, i det
som ble oppfattet som en dramatisk snuoperasjon.
Carl I. Hagens suksess som partileder var alminnelig erkjent på slutten av

1990-tallet, men verken han selv eller partiet var anerkjent som en del av det
gode selskap. Både partiet og personen ble betraktet som ”oppkomlinger”.
Dette medvirket til at Hagen ikke ble sett på som en pålitelig samarbeids-
partner.
Det var Hagen selv som var drivkraften i FrPs snuoperasjon. Hagen for-

teller i selvbiografien ”Ærlig talt” om et møte med Fred. Olsen, der han ble
imponert over Olsens brennende engasjement. Etter møtet var Hagen over-

7�

3 Jan Peder Syse (1930-1997) var Unge Høyres formann 19�9–1963, stortingsrepresentant 1973–
1997, industriminister 1983–198�, Høyres formann 1988–1991, statsminister 1989–1990. Syse
kommenterte Arbeiderpartiets moderniseringsprosess på 1980-tallet med det berømte utsagnet ”De
stjeler våre klær mens vi bader”.
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bevist om at IT Fornebu var et godt prosjekt, men Frps støtte førte også til
at partiet høstet noen strategiske ”tilleggsgevinster”.
På denne tiden var de tradisjonelle motsetningene mellom høyre og

venstre i det norske samfunnet i ferd med å bli svekket, og dette kunne skape
nye muligheter for en partileder med god nese for strømninger i samfunnet.
FrP hadde nå vokst til å bli landets nest største parti – større enn Høyre� –
og dermed oppstod muligheten for å erobre Høyres gamle posisjon som det
fremste alternativet på ikke-sosialistisk side. FrP fikk også muligheten til å
fremstå som et mer næringsvennlig parti enn Høyre, og på toppen av det
hele fikk partiet anledning til å opptre som en pålitelig samarbeidspartner for
både Ap og fagbevegelsen. Holdningene til FrP var for øvrig langt mer
positive på ”grasrota” i fagbevegelsen enn i Aps ledelse.
Samtidig var det klart at Ap var avhengig av å samarbeide med FrP for å

få IT Fornebu-saken i havn. To forhold var viktige for Ap ved gjennom-
føringen av IT Fornebus planer: Det ene var at prosjektet kunne gi et konkret
innhold til de næringspolitiske visjonene som var lagt fram i Harlem Brundt-
lands og Jaglands tid. Det andre var partnerskapstenkningen i forholdet mel-
lom staten og private. IT Fornebu tilfredsstilte avgjort disse kravene.
Det var enkelt for Hagen og FrP å gi sin støtte til disse næringspolitiske

visjonene. Den politiske snuoperasjonen i synet på statens rolle i nærings-
politikken gjorde det også enkelt å støtte Aps partnerskapsmodell. Når disse
to politiske brikkene falt på plass var det ikke vanskelig for FrP å gå inn i en
allianse med Ap i denne saken.

Venstres rolle
Venstre-lederen lars Sponheim markerte seg fra første stund som en innbitt
motstander av IT Fornebu. ”Her lukter det Fred. Olsen overalt”, sa
Sponheim da han overtok som næringsminister etter Grete Knudsen
17. oktober 1997. Hvorfor var Sponheim så negativ?
Atle Hagtun, daværende sekretariatsleder i Venstres stortingsgruppe, har

gitt følgende analyse i en diskusjon i nettversjonen av tidsskriftet Samtiden�:

… Sponheims prosjekt etter 1993 var å bringe Venstre inn i makt-
debatten igjen, og bidra til å bryte sosialdemokratiets maktmonopol.
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Mange liberale saker ble brukt for å begrunne en politisk kursend-
ring. Venstre gikk foran i spørsmål som åpenhet, offentlighet og
personvern, og hadde fortsatt tydelig engasjement for småbedrifter og
nyskaping, miljøspørsmål og utdanning/forskning. Siden Venstre pr.
i dag har vært i regjeringskontorene, og Ap utenfor, i fire av de snaut
seks siste årene, må det kunne kalles en suksess. Etter min mening
også i form av politiske resultater, men det har jo ikke gitt noen
velgergevinst.

… Norsk Investorforum: lars Sponheim gikk som næringsminister i
spissen mot dette i kampen om IT Fornebu, og fikk redusert omfanget
betydelig. Venstre gikk også i spissen mot de sosialdemokratiske
samrørefondene som dette forumet ville ha, og som er stoppet.

Dette kan tyde på at Sponheims motvilje var begrunnet i at IT Fornebu for
ham var et symbol på ”Arbeiderpartistaten”. Ap hadde hatt regjeringsmakten
i Norge i storparten av tiden etter annen verdenskrig, og både Venstre og de
andre borgerlige partiene var blitt lei det de kalte en politisk kultur hvor
”mektige mennesker snakket sammen og ble enige på bakrommene, utenfor
enhver demokratisk kontroll”. I dette bildet kunne IT Fornebu brukes som
et symbol på en politisk praksis Venstre var grunnleggende uenig i. Gjen-
nom sin retorikk skapte Sponheim et fiendebilde av IT Fornebu der
sentrumspartienes vektlegging av små enheter, desentraliserte løsninger og
demokrati kunne stilles i kontrast til de gamle maktkonstellasjonene, som
liknet mer på pjolterdrikkende og sigarrøykende redere som inngikk avtaler
med Ap- og lO-pamper i lukkede rom.
Det var ikke åpenbart at Kjell Magne Bondeviks første regjering (1997-

2000) skulle gå hardt imot IT Fornebu, for hverken statsministeren eller
statsråder somOdd Roger Enoksen, Eldbjørg løwer eller Jon lilletun hadde
gått på barrikadene på forhånd. Men lars Sponheim fikk etter hvert med
seg resten av Regjeringen, slik at IT Fornebu helt fra starten av Bondeviks
regjeringsperiode brukt som symbol i en politisk maktkamp med klare ideo-
logiske overtoner.

Regjeringens støttespillere
I denne prosessen søkte Bondevik-regjeringen støtte fra to andre aktører.
Den ene støttespilleren var utdanningsinstitusjonene, som riktignok hele
tiden vaklet mellom samarbeid med og kritikk av IT Fornebu. Flere etablerte
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teknologimiljøer fryktet at IT Fornebu ville ”støvsuge” hele landet for IT-
kompetanse og virke sentraliserende, men striden fikk aldri noe klart dis-
triktspolitisk perspektiv. Regjeringen mottok blant annet et brev fra 19 dis-
triktsordførere som støttet prosjektet. Daværende rektor ved Universitetet i
Oslo, lucy Smith, sa senere at IT Fornebu var en av de vanskeligste sakene
hun hadde i sin tid som rektor.
Den andre støttespilleren var Nettverk Fornebu, som bestod av tre av

landets viktigste bedrifter, Orkla, Storebrand og Hakon-gruppen. Nettverk
Fornebus alternativ var sydd over Bondevik-regjeringens Fornebu-lest. Tatt
i betraktning den sterke økonomiske og faglige konstellasjonen somNettverk
Fornebu representerte, med full støtte fra Regjeringen, var det bemerkelses-
verdig at dette alternativet kun oppnådde 36 stemmer på Stortinget.

IT Fornebu ble et symbol
Fra det øyeblikk Sponheim lanserte IT Fornebu som symbol på Venstres og
etter hvert Regjeringen Bondeviks kamp mot Arbeiderpartistaten, ble det
politisk nesten umulig for Ap å trekke seg. Sponheims og Bondevik-regje-
ringens motstand bidro i virkeligheten til å sementere Aps støtte til pro-
sjektet. Å gi etter for Sponheims kamp mot IT Fornebu ble det samme som
å gi etter i kampen mot ”Arbeiderpartistaten”, og det kunne ikke Ap gå med
på.
Det kan derfor fremsettes som en hypotese at striden om IT Fornebu

hadde to dimensjoner: Den ene dimensjonen handlet om IT Fornebu helt
konkret, men den andre dimensjonen var mye større og handlet om et ideo-
logisk oppgjør mellom de borgerlige partiene og ”Arbeiderpartistaten”. Dette
forklarer at Sponheim gang på gang forsøkte å stikke kjepper i hjulene for IT
Fornebu, og at Ap like ofte stilte seg i spissen for et stortingsflertall som over-
kjørte Sponheim. Det finnes knapt noen klarere eksempler på det Kåre
Willoch ofte kalte ”stortingsregjeri”, nemlig at stortingsflertallet dikterer en
mindretallsregjering.
Hypotesen om IT Fornebu som symbolsak forklarer at striden ble så

intens mens den pågikk, men den forklarer også hvorfor striden mer eller
mindre forsvant etter at saken ble avgjort 7. mars 2000. Da vedtok
Stortingets flertall å gi oppdraget til samarbeidskonstellasjonen IT Fornebu
Technoport, mens motkandidaten Nettverk Fornebu altså bare fikk 36
stemmer. Etter vedtaket mistet både de politiske partiene og mediene inter-
essen for IT Fornebu, med unntak av noen få blaff. ESAs gransking av
avtalen mellom staten og IT Fornebu førte til noen få presseoppslag høsten
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2002, og Aftenposten skrev så vidt om konsulentselskapet Oxford Research’
evaluering i 200�.

Et blaff i 2005
IT Fornebu dukket så vidt opp igjen som politisk stridstema i forkant av
Stortingsvalget i 200�, da Carl I. Hagen i august besøkte Fred. Olsen på For-
nebu. Ifølge Aftenpostens referat gremmet begge to seg over Regjeringens
mangel på entusiasme for det internasjonale kunnskapssenteret som var
under utvikling i den gamle terminalbygningen. – Det er avgjørende viktig
at FrP og Ap får flertall på Stortinget igjen, mente Hagen.

…Hagen håper nå å få tilbake stortingsflertallet som Ap og FrP mistet
i 2001. Dersom regjeringsflertallet blir rød-grønt, skal Ap kunne for-
telle sine kolleger i SV og SP at de kan støtte seg til FrP i Fornebu-
saken. Og dersom dagens regjeringspartier og FrP beholder stortings-
flertallet, skal FrP forlange positiv holdning til Fornebu før det blir
aktuelt å støtte en regjering6.

Dette utspillet fikk lars Sponheim til å tenne på alle pluggene igjen. To dager
senere skrev han et fyndig innlegg med tittelen ”livstegn fra historiens
skraphaug”:

Nå, i 200�, øyner Fred. Olsen muligheten igjen. Mens medienes fokus
er på kampen mellom regjeringsalternativene, påpeker Carl I. Hagen
at det nå også kan bli flertall for en annen viktig maktallianse i norsk
politikk: Ap og FrP.
For meg som Venstre-mann utgjør alliansen det verste fra to

verdener. Aps kultur for skjulte maktnettverk og samrøre, blandet med
FrPs kvasivisjonære statskapitalisme, gir grobunn for en politikk Norge
i 200� bør bli forskånet fra – både i næringspolitikken, miljøpolitikken
og i folkestyrespørsmål. Venstre legger til grunn at forskning og
nyskaping skal komme hele landet til gode, fordi vi tror vettet er rimelig
jevnt fordelt. Det finnes tusenvis av kreative gründere rundt om i Norge
som har minst like spennende visjoner for nyskaping og teknologi som
en gammel skipsreder i Bærum med venner høyt på strå7.
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Staten som passiv partner
Carl I. Hagens og Fred. Olsens ønsker om IT Fornebus fremtid gikk bare del-
vis i oppfyllelse det året. Riktignok endte stortingsvalget 12. september 200�
med at Bondevik-regjeringen måtte gå, og Jens Stoltenberg overtok som leder
for en koalisjonsregjering med SV og SP. Men Aps engasjement for IT For-
nebu var ikke like sterkt lenger. Da Staten høsten 200� ble bedt om å delta
med 30 millioner kroner i en emisjon på til sammen ca 60 millioner kroner
i IT Fornebu Inkubator AS, fikk styreleder Tormod Hermansen et klart ”nei”
fra næringsminister Odd Eriksen.
– Det er jo kjent at striden om IT Fornebu i sin tid ga opphav til en litt

uvanlig allianse mellom Ap og FrP, som støttet IT Fornebu, mens Høyre,
SV og Venstre var motstandere. Men da vi kom til næringsministeren i 200�
og ba Staten om å bli med i en emisjon, var det SV som satt med finans-
ministeren, påpeker Hermansen i dag.
Da Staten ikke ble med på emisjonen, valgte IT Fornebu isteden å gjen-

nomføre en mindre emisjon rettet mot de private aksjonærene. I hvilken
grad Staten var avtalemessig forpliktet til å være med på emisjonen, var et
spørsmål som ikke ble satt på spissen.
Tormod Hermansen påpeker at emisjonen neppe kunne betraktes som en

vesentlig utgiftspost for staten. – En slik kapitalinvestering er jo primært å
betrakte som en forflytning innenfor Statens formuesbalanse, og ikke som en
driftsutgift, så det ville i og for seg ikke forrykke budsjettbalansen. På den
tiden kunne man for øvrig øyne konturene av at IT Fornebu ville bli en
suksess, og i dag vet vi at IT Fornebu er en suksess, sier han.
– Jeg tror at det som ofte skjer i politikkens verden, er at nye saker blir

møtt med et stort engasjement. Men når en omstridt sak etter en stund
beveger seg over i en mer normal driftssituasjon, blir den politiske interessen
mye mindre. Sånn sett kan man si at i dag er Staten mer en passiv partner
enn en aktiv deltaker i IT Fornebu, oppsummerer Hermansen.
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”Her lukter det Fred. Olsen overalt!”

Regjeringsskiftet i 1997 skapte store problemer for IT Fornebu, etter at pro-
sjektet hadde seilt i politisk medvind siden etableringen. Bondevik-regje-
ringens nye næringsminister lars Sponheim gjorde det fra første stund klart
at det kom til å bli endringer. ”Her lukter det Fred. Olsen overalt!” sa
Sponheim 17. oktober 1997, da han kom til Einar Gerhardsens plass 1 for
å overta nøkkelen til Næringsdepartementet.
Det var åpenbart at Sponheim ikke likte den angivelige lukten, for han

gjorde det samtidig klart at det ikke ville bli gitt en eneste statlig krone til IT
Fornebu. – Jeg syntes det var litt rart at Sponheim kjente ”lukten av Fred.
Olsen” i departementet, forteller Grete Knudsen i ettertid. – Det kunne jo
ikke stemme, for Olsen satte aldri sine ben i Næringsdepartementet, i alle fall
ikke så lenge jeg var der! Han var i det hele tatt ikke den typen som løp mye
rundt i gangene i departementet, sier Knudsen i dag.
Grete Knudsen var innvalgt på Stortinget fra Hordaland i periodene

1981-2001 og var sosialminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering
fra 1992 til 199�. Deretter var hun handelsminister i Brundtlands tredje
regjering fra 199� til 1996, og næringsminister i Thorbjørn Jaglands regje-
ring 1996-1997 samt i Jens Stoltenbergs første regjering 2000-2001.
Knudsen gjorde sin entré i rikspolitikken i 1979 som statssekretær i

Kirke- og undervisningsdepartementet, og hun ble oppfattet som tilhørende
venstresiden i Ap med tilnavnet ”Røde Grete”:

Grete Knudsens styrke har alltid ligget i det nære forholdet hun har
hatt til fagbevegelse, kvinnenettverk og partiorganisasjon på grunn-
planet i hjemfylket. Hun var leder av partiets kvinnebevegelse i
Hordaland 1982-86 og deretter fylkespartileder 1986-93. Hun har
brukt sine nettverk som viktige støttespillere og understreker at en
lokal plattform er en forutsetning for politisk innflytelse1.
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For Knudsen var det langt på vei en selvfølge at staten og private interesser
burde gå sammen om å løse de store samfunnsoppgavene. Dette var rett og
slett en del av ”tidsånden” på 1990-tallet.

I 1992 hadde Norge opplevd det hittil sterkeste konjunkturtilbakes-
laget etter krigen, og det var underskudd på statsbudsjettet hvert år
1991-9�. løsningen ble det såkalte Solidaritetsalternativet, hvor de
tre partene i arbeidslivet forpliktet seg til å balansere lønnsutvikling
mot konkurranseevne og sysselsetting: Staten førte en stram bud-
sjettpolitikk som sikret lav inflasjon og lav rente, arbeidsgiverne
dempet lederlønningene og bevarte lønnsnivået i nedgangskon-
junkturer, og fagbevegelsen modererte lønnskravene og godtok kutt i
statsutgifter2.

Knudsen var hele tiden positiv til IT Fornebu av minst tre grunner: Det var
stort behov for å utvikle den nasjonale IT-kompetansen, hun hadde et godt
inntrykk av Fred. Olsens visjoner, og hun hadde gode erfaringer når det
gjaldt samarbeidet mellom offentlige og private interesser i den maritime
sektoren.

Møtte Fred. Olsen i 1994
– Min første forbindelse med IT Fornebu-prosjektet må ha vært i 199�, da
jeg satt i Regjeringen som nærings- og handelsminister. Gro Harlem Brundt-
land ringte og spurte om jeg kunne komme på et møte med Fred. Olsen på
Statsministerens kontor. Olsen hadde bedt ommøtet fordi han hadde tanker
om å flagge hjem virksomheter, og han visste selvfølgelig at Fornebu skulle
omreguleres. Det var bare oss tre på det møtet, forteller Knudsen.
Fred. Olsen brukte møtet til å orientere om sine planer for hjemflagging

av virksomheter, og at han kunne tenke seg å bruke Fornebu-området til å
etablere en klynge med IT- og kunnskapsbedrifter. Olsen hadde nemlig sett
at nye teknologier var i ferd med å tvinge seg frem, og han viste til at en lang
rekke teknologibedrifter allerede var i ferd med å samle seg i en klynge i Sør-
Sverige. Den globale utviklingen skapte også muligheter for Norge, som
kunne utnytte muligheten til å skape en klynge av teknologibedrifter på For-
nebu. Knudsen fikk et godt inntrykk av Olsen og forteller at også stats-
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ministeren satte pris på å bli informert. Deretter skjedde det ikke mer på en
god stund.
Begrepet ”næringsklynge” eller ”cluster” kom opprinnelig fra den ame-

rikanske økonomen Michael Porter3 og ble importert og videreutviklet for
norske forhold av særlig Torger Reve. Reve påpekte blant annet at de interna-
sjonalt mest konkurransedyktige bedriftene i Norge ofte befant seg i samme
geografiske område eller hadde mange kontakter, og de bidro til en generell
kompetanseheving fordi de både samarbeidet og konkurrerte med hverandre.
Næringsklynger var derfor en viktig drivkraft for vekst og innovasjon. Som
eksempler på verdenskjente næringsklynger kan nevnes Silicon Valley,
filmmiljøet i Hollywood og oljemiljøet i Houston. I Norge ble blant annet
den maritime næringen beskrevet som et typisk cluster.
– Klynge-tankegangen var et sentralt poeng da jeg skulle ta stilling til IT

Fornebu. Vi hadde sett i praksis på Vestlandet hvor viktig klynge-effektene
kunne være i den maritime næringen, og det var åpenbart at IT var en stor
og voksende næring som trengte et løft, sier Knudsen.

Klyngebegrepet står fortsatt sterkt i alle fall i en del miljøer�:

…Mandag Morgen har analysert den nye vekstpolitiske dagsordenen.
Konklusjonen er blant annet at de beste resultatene oppstår der sam-
arbeidet mellom næringslivet, universitetene og skolene er sterkest,
og der satsingen på å skape fremtidens milliardindustrier blir ivaretatt
av en selvstendig organisasjon med sterk lokal forankring – og ikke av
regjeringen.

Positive erfaringer
– Den positive holdningen til IT Fornebu skyldtes også min helt konkrete
erfaring som skipsfartsminister. Vi hadde nemlig tidligere vært gjennom
mange runder med konflikter mellom Ap og deler av skipsfartsnæringen når
det gjaldt skattespørsmål. Men på 1990-tallet hadde de ulike grupperingene
innenfor maritim sektor begynt å organisere seg. Maritimt Forum ble etab-
lert i 1990 som en stiftelse med representanter for både arbeidstaker- og
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arbeidsgiversiden, og de hadde etter hvert vist at denne typen samarbeid
kunne gi gode resultater, minnes Knudsen.
Grete Knudsen medvirket også, sammen med blant annet samferdsels-

minister Kjell Opseth, til at IT Fornebu-prosjektet ble lagt inn i Jagland-
regjeringens langtidsprogram for perioden 1998-2001. – Prosjektet ble inn-
ledningsvis kanskje møtt med litt skepsis fra det man kan kalle høyresiden i
partiet, men skepsisen kom ikke til uttrykk. Det var vanskelig å gå imot noe
som fagbevegelsen hadde lagt så mye velvilje i, antyder Knudsen. lOs støtte
kom blant annet til uttrykk gjennom Jan Balstad, som hadde vært handels-
minister i 1988-89 og var fagorganisasjonens nestleder i 1997-2002.
Som nærings- og handelsminister i Jaglands og Stoltenbergs regjeringer

var Grete Knudsen opptatt av å utvikle et fruktbart samarbeid mellom det
private næringsliv og det offentlige, og hun understreket betydningen av å
bruke statens kapitalmakt til å utvikle norske næringer. At dette ble kalt for
”kokkelimonke”, rister hun fortsatt på hodet av.
– Ap støttet et prosjekt som var kommet fram med støtte fra fagbevegelsen,
gjennom åpne prosesser og i tråd med kjente rutiner. Det var ikke noe
hemmelighetskremmeri rundt dette, sier Knudsen.

Samarbeidsmodellen er fortsatt brukbar
Grete Knudsen arbeider i dag (2009) som virksomhetsrådgiver i konsulent-
bedriften GBM Partners, sammen med tidligere Bergen-ordfører Bengt
Martin Olsen. Hun er fortsatt tilhenger av samarbeid mellom offentlige virk-
somheter og private bedrifter. – Akkurat nå er dette høyaktuelt i forbindelse
med klimateknologien, hvor det er åpenbart at markedskreftene alene ikke
kan redde det globale klimaet. Her er det snakk om å investere virkelig store
summer, og da må staten inn. Det er ingen i dag som mener at staten ikke
skal være med når vi snakker om CO2-fangst og løsninger på klimakrisen,
mener Knudsen.
I ettertid synes Knudsen det er merkelig at Bondevik-regjeringen ble en

knallhard motstander av IT Fornebu. Statsminister Kjell Magne Bondevik
hadde aldri tidligere vært motstander av offentlig/privat samarbeid, ei heller
Venstre før lars Sponheim ble partileder. Eldbjørg løwer, som var arbeids-
og administrasjonsminister 1997-99, hadde også vært tilhenger av slike
tanker, blant annet i sin tidligere posisjon som direktør for Kongsberg
nærings- og handelskammer.
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Det har vært spekulert i om Carl I. Hagen hadde alternative motiver for
å støtte IT Fornebu, men det har ikke Knudsen synspunkter på. – Det var
kanskje ikke vanskeligere enn at Hagen syntes Fred. Olsen hadde lagt fram
et godt prosjekt. Olsen ble faktisk møtt med en viss respekt i mange kretser,
og han hadde et godt rykte som forretningsmann, selv om det hadde vært
noen negative historier. Jeg for min del synes det var flott at Fred. Olsen kom
og åpnet for en fremtidsrettet IT-politikk. I senere tid har han jo også vært
veldig interessert i blant annet klimateknologi og alternative energikilder,
kommenterer Knudsen.
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Store omveltninger
kan begynne i det små

– Det er av og til ganske små ting som setter i gang de store omveltningene.
For mitt vedkommende begynte hjernerevolusjonen med den lille Sinclair-
computeren vi lagde i begynnelsen av 1980-årene. Jeg vet at mange av dem
som senere lagde store og viktige bedrifter i IT-bransjen begynte på en
Sinclair1, sier Fred. Olsen i dag.
Fred. Olsen hadde sett konturene av den kommende hjernerevolusjonen

– også kalt informasjonssamfunnet – allerede tidlig i 1980-årene. I 1988
vedtok Stortinget at Oslo lufthavn på Fornebu skulle nedlegges, men det
skulle ennå gå flere år før visjonen om hjernerevolusjonen ble konkretisert
med tanken om å lage et internasjonalt it- og kunnskapssenter på Fornebu.
Den koblingen vokste gradvis fram i samtaler mellom Fred. Olsen og Per
Morten Vigtel i 1992-199�, med utgangspunkt i Olsens foredrag i
Trondheim og Oslo i november 1991.
– Etter at vedtaket om nedlegging var fattet, var det naturlig å begynne

å tenke på hvordan Fornebu kunne utnyttes. Det virket for meg helt åpenbart
at dette området burde brukes til næringsliv og forskning og den slags, nett-
opp fordi området var så flatt. Boliger kan jo gjerne ligge spredt rundt omk-
ring og oppe i åsene med utsikt, men flate og sentrale områder egner seg
bedre til næringsformål. Husbyggingen på Fornebu er da også blitt en misère,
i alle fall slik det ser ut i dag. Men det hadde naturligvis vært OK med en del
husbygging, for vi ville jo gjerne at i alle fall noen av de som arbeidet på For-
nebu også bodde der, sier Olsen.
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Paralleller til Singapore
Da Olsen først hadde begynt å tenke på Fornebu, begynte han også å trekke
paralleller til den futuristiske kunnskapsparken New Tech Park i Singapore,
som han hadde vært med på å etablere ca 10 år tidligere. – Der hadde vi
demonstrert hva man kan oppnå ved å samle mange mindre selskaper i ett
miljø. I Singapore viste det seg at de ansatte i bedrifter som gjerne ville skjære
halsen over på hverandre konkurransemessig, var mer enn villige til å spise i
samme kantine og utveksle erfaringer. På den måten oppstod det et veldig
interessant og nyskapende miljø, forteller Olsen.
I november 199� ba Statsbygg om en utredning av mulighetene for etter-

bruk av arealet på Fornebu. Oppdraget gikk til NIFO, som allerede i januar
1996 kom tilbake med et forslag om å lage et internasjonalt IT- og kunn-
skapssenter på det gamle flyplassområdet. Utspillet vakte interesse hos blant
annet Telenors daværende konserndirektør Tormod Hermansen, som opp-
søkte Fred. Olsen i juni 1996 for å drøfte mulighetene på Fornebu. Det var
snakk om at Telenor skulle bygge nytt hovedkontor i Bjørvika, men
Hermansen ville isteden til et sted hvor det gikk an å få litt armslag. Telenors
senere vedtak om å bygge sitt nye hovedkontor på Fornebu ble et viktig
premiss for IT Fornebus satsing på området.

Satte IKT på dagsorden
Fred. Olsen er fornøyd med at Fornebu-området i dag ligger godt an til å inn-
fri målsetningen om ca 1� 000 kunnskapsarbeidere innen 201�.

– Slik du ser det i dag: Hvilke spor har IT Fornebu satt etter seg i det norske
samfunnet?

– Ut over de resultatene du kan se på Fornebu i dag, er jeg overbevist om at
IT Fornebu bidro til å løfte IT-saken og hjernerevolusjonen høyere opp i
samfunnsdebatten. Det skyldes ikke minst det iherdige arbeidet som ble
utført av Per Morten Vigtel og Asbjørn Eikeland, som reiste land og strand
rundt i flere år og holdt flere foredrag i uken. Vi bør ikke tvile på at dette var
positivt. Arbeidet førte blant annet til at veldig mange studenter tok signalene
og begynte på en IT-utdanning.

Knakende ergerlig med Sponheim
– Planene om IT Fornebu ble godt mottatt til å begynne med, men skulle senere
møte hard motstand. Når merket du selv at motkreftene begynte å røre på seg?
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– Jeg husker ikke akkurat datoen, men den administrative ledelsen i NHO
var tidlig ute med å ta avstand fra planene. De var de som fant på denne
karakteristikken om at IT Fornebu ville ha ”et sugerør i statskassa”. Vi skal
huske på at NHO på den tiden var dominert av direktører og hadde få eierre-
presentanter i styrene. De mente naturligvis at det var viktigere å virke for
de store administrasjonsdrevne selskapene, enn å ivareta de private eiernes
interesser. NHO følgte seg åpenbart truet av etableringen av Norsk Inves-
torforum. Nå er jeg veldig røff altså, men det var slik det var! Senere har vi
heldigvis fått presidenter i NHO som er mye mer opptatt av også eiersiden
i selskapene, sier Olsen.
Den virkelig store motstanden kom etter valget i 1997, som førte til at

den IT Fornebu-positive regjeringen under statsminister Thorbjørn Jagland
gikk av. Dette banet veien for en sentrumsregjering bestående av Kristelig
Folkeparti, Venstre og Senterpartiet under ledelse av Kjell Magne Bondevik.
Venstres fargerike leder lars Sponheim overtok som nærings- og handels-
minister, og han likte slett ikke de føringene som var lagt for etterbruken av
Fornebu. Allerede da han overtok nøkkelen til departementet fra
Arbeiderpartiets Grete Knudsen 17. oktober 1997, sa han at det ikke ville bli
gitt én statlig krone til IT-senteret på Fornebu.
– Det var knakende ergerlig at lars Sponheim ble næringsminister og

gjorde alt han kunne for å forsinke prosessen. Hvis vi hadde kommet ordent-
lig i gang på Fornebu tre-fire år tidligere hadde senteret vært godt etablert før
den berømmelige it-boblen sprakk, og da ville Fornebu og Norge ligget bedre
an enn vi gjør i dag. Det var Sponheim som ødela mest for oss, men husk på
at vi også ble bekjempet fra NHOs side. Vi fikk også motstand fra IBM og
flere av de store norske IT-bedriftene, som delvis hadde sin egen agenda,
kommenterer Olsen.

Statens bidrag i næringsutviklingen
Beskyldningene om at IT Fornebu ville stikke ”et sugerør i statskassa” tok
utgangspunkt i at Fred. Olsen så det som naturlig at staten ble med i et
spleiselag.
– Statsformuen var allerede da blitt så stor i forhold til næringslivsfor-

muen, at det måtte være riktig å forsøke å bruke den positivt i samfunns-
utviklingen. Dette var på den tiden oljefondet virkelig hadde begynt å vokse,
og det var dessverre bestemt at formuen kun skulle investeres i utlandet. Det
var ikke engang lov å investere i norske bedrifters virksomhet i utlandet, og
indirekte betød dette at man investerte i våre utenlandske konkurrenter. Jeg
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følte isteden at det ikke var noen grunn til at man skulle ha en situasjon hvor
den norske staten hadde så store midler, uten å bruke dem for å hjelpe til med
å få i gang ny næringsvirksomhet i Norge. Vi hadde jo hatt kontakt med
Singapore og sett hva man hadde fått til der. Derfor syntes jeg det var natur-
lig at det ble en eller annen form for støtte fra statens side også på Fornebu,
fordi IT Fornebu jo var en visjon som strakk seg langt videre enn kun det
nedlagte flyplassområdet. IT Fornebu skulle være krumtappen i et nett som
skulle dekke hele landet, minnes Olsen.

Carl I. Hagen fikk rundstykker
Mens IT Fornebu møtte motstand både hos NHO og i Regjeringen, støttet
både Ap og FrP varmt opp om planene. Mange stusset over at FrP-lederen
Carl I. Hagen var falt ned på Fred. Olsens side i striden, og det begynte å gå
rykter om at Hagen var blitt hentet i limousin og fraktet til Hvidsten for å
bli påspandert et overdådig måltid på skipsrederens landsted ved fjorden.
– Ja, det var en skikkelig smøring! Jeg møtte Carl. I Hagen i Norsk Inves-

torforums lokaler i Øvre Slottsgate, og det var ikke nødvendig å hente ham
i limousine. Han bare gikk over gaten fra Stortinget. Jeg tror han fikk to
rundstykker. Jeg tror ikke to rundstykker er nok til at Hagen forandrer men-
ing om noe som helst, kommenterer Olsen i dag.
– Det var mye rart som ble sagt og skrevet den gangen. Jeg husker også at

det var en journalist som skrev om mine angivelig ” lange, grådige fingrer”.
Noen uker senere var det et tv-opptak hvor jeg la merke til at en fotograf
fokuserte lenge på hendenemine. Jeg tenkte at han kanskje skulle være hyggelig
og vise tv-seerne at den andre journalisten ikke visste hva han snakket om. Jeg
tror ikke fingrene mine er spesielt lange, sier Olsen og rister muntert på hodet.

Norges spesielle forutsetninger
Uansett fingerlengde og rundstykker: Norge hadde spesielle forutsetninger
for å kunne nyttiggjøre seg en IKT- og nettverksbasert næringsutvikling,
mener Olsen. – IT-næringen er annerledes enn de tradisjonelle industri-
bedriftene på den måten at de ansatte (nesten) like gjerne kan arbeide på en
låve i Nord-Trøndelag som midt i Oslo. Dette er en ekstra fordel for Norge,
som er så tynt befolket at vi ikke er i stand til å etablere de virkelig store
bedriftene med tusenvis av ansatte. Jeg husker ennå hvordan det gikk da vi
skulle bygge Condeep-plattformer ved Aker Stord, jeg tror det var om lag
�000 mennesker som flyttet dit for å bygge Statfjord A-plattformen.
lokalsamfunnet Stord tålte dårlig den belastningen, forteller Olsen.
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De to hjernerevolusjonene
Ifølge Fred. Olsen er vi nå langt inne i den første hjernerevolusjonen, som
kommer til å vare til et stykke ut i 2020-årene. Men hvordan kunne han se
revolusjonen lenge før den var over oss?
– Det var da ikke så vanskelig. Jeg hadde, som sagt, vært med på å

produsere denne Sinclair-maskinen allerede i 1980. Men det som virkelig
gjorde hjernerevolusjonen mulig, var utviklingen av internett. Jeg hadde for-
resten en diskusjon med Bill Gates om dette under et lunchmøte på
Holmenkollen i 199�, og jeg monopoliserte ham under store deler av
middagen. Jeg ville gjerne diskutere internett med ham, men Gates sa faktisk
at det hadde han ikke noe særlig tro på! Men det er jo minst to muligheter
til at han kunne si noe sånt. Den ene muligheten var at han ikke forstod
hvor viktig internett skulle bli, og det tror jeg egentlig ikke. Den andre
muligheten, som jeg tror mer på, er at internett ikke var hans forretningsidé,
og at han derfor var mer opptatt av å bygge opp sitt eget nett

– Du snakker hele tiden om at vi er inne i ”den første hjernerevolusjonen”. Betyr
det at du ser for deg en hjernerevolusjon nummer to?

– Ja, det tror jeg, men det er lenge til den kommer. Først må vi gjennom den
korte nedturen vi er inne i nå, men den er snart over. Men en gang etter
2020 kommer det en ny nedtur, og den kommer til å vare lenge! Den vil bli
mye mer alvorlig enn den vi er inne i nå, fordi den faller sammen med den
ulykksalige økningen av folketallet i verden. Den rene matematikken viser at
det om �0 år vil være 13 milliarder mennesker på Jorden, og det er rett og
slett ikke bærekraftig, sier Olsen.
– Allerede i 2020 vil befolkningen i utviklingslandene komme opp i �,3

milliarder. I dag fører Norge en politikk som går ut på å støtte disse landene
med penger, fordi vi har dårlig samvittighet, men dette gjør vi uten å stille
krav til begrensninger i folketallet. Dermed er vi i realiteten med på å øke
fattigdommen i verden. Dette har jo ikke noe med IT Fornebu å gjøre,
bortsett fra at mitt forvarsel om både den første og den andre hjernerevolu-
sjonen springer ut av den samme analysen. Den andre revolusjonen kommer
jeg ikke til å få oppleve selv, men jeg tror at en ny vekstbølge vil begynne
omkring 20�8. Da har verden gått gjennom en veldig depresjon, vesentlig på
grunn av mangel på mineraler, mat, energi - kort sagt: De tilgjengelige res-
sursene står ikke i forhold til folketallet. Den andre hjernerevolusjonen, omk-
ring 20�0, må derfor gjøre det mulig med en fortsatt velstandsvekst basert
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på ”bedre produkter” istedenfor på flere produkter, på en måte som tar vare
på det globale klimaet og ikke tapper kloden for energi, mineraler og andre
ressurser, profeterer Olsen.
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