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Logg Ansgar Gabrielsen – 31/5 2017
https://vimeo.com/244712728
Tidskoder:
00:00:00 I 1990 var jeg ordfører i Lindesenes – 32 år gammel – i kommunestyret sia 1979
01:00:00 Ingen kraftkommune - men btydelig industri – Amersham (GE Healthcaree)
01:55:00 Bedriften kom i 1972 Der var almannamøte. Folk var veldig skeptiske
I dag jobber 500 mennesker – der. Det har vært viktig for kommunen
03:50:00 Tidfsskille - Før Amaersham var Lindesnes en tradisjonell distriktskommune
04:44:00 Vi hadde vært ensidig industristed før – Sjøllingstad Uldvare
05:46:00 Jeg satt i representantskapet i VAE – to timers møte og lunka kaffe hvert år
06:35:00 Vi stilte jo økonomiske garantier
07:18:00 Amersham var opptatt av alle rammevilkår – men energipris diskuterte vi aldri
08:30:00 Energiloven var jo ikke noe for en landsens ordfører – og fra 93 var jeg på stortinget
09:50:00 Jeg satt i helsekomiteen - Hadde ingen kontakt med energisektoren
10:33:00 I 97 var jeg i næringskomiteen, 2001 næringsminister, 2004 helseminister – til 2005
11:30:00 Lovarbeid for forbi i gruppemøter....
Omstrukteringa og eierskapsstriden og etablering av Cultiva var jeg engasjert i
Sterkt påvirkningsarbeid fra Kristiansand – ble kjent med Ugland og Tor Austad
12:30:00 Victor Norman var sterkt skeptisk til fusjonen – sterk strid i regjeringa i 2002
13:28:00 Det var først i forbindelse med salget at jeg kom inn.
14:00:00 Tor Austad var første levende stortingsrepresentant vi hadde på besøk heime
14:52:00 intervjueren rekapitulerer - store endringsprosesser – og lite debatt
16:25:00 Politisk var det enkelt for oss. En skal betale det en vare koster
17:28:00 Victor Norman tok feil når det gjalt konkurransesektoren
17:50:00 I helsesektoren var det store endringer – størst rundt 2000 da det ble statlig
18:20:00 Nå er det bare limousinservise som er regulert
19:05:00 Statsforetak var ny form. En slags New Age-bevegelse i Arbeiderpartiet
23:12:00 I dag er Helseforetakene blitt ei god ordning. De er ikke slik som Tønne foreslo
20:25:00 Det å styre folk med mastergrad er noe annet enn å produsere mer aluminium
20:46:00 Jeg var med å felle Bondevik 1. Vi ville heller drive valgkamp mot Stoltenberg
Halvtanna år etter tapte Stoltenberg valget – strategien vår fungerte
21:54:00 Han hadde hyra inn Tore Tønne – næringslivsmann. Men helse er noe annet
22:14:00 Helse angår alle – energiloven angår få – den var politikk for feinscmeckere
23:04:00 inervjuerer refererer en refleksjon om Arbeider partiets rolle
24:07:00 Det hadde aldri skjedd uten AP – De er flinkest til å gjennomføre Høyres politikk
24:53:00 Du ser det nå også – standpunkt i opposisjon som de aldri ville tatt i regjering
25:45:00 Agder Energi ble solgt mens jeg var næringsminister. Jeg ble eieren faktisk
27:06:00
27:40:00
27:57:00
28:16:00
28:44:00
29:18:00
29:50:00
30:30:00
31:09:00
31:30:00
31:07:00
32:20:00
32:44:00
33:16:00

Jeg vr jo i regjering, men ble litt lokalpolitiker da, for å hjelpe dem til
Ideologien må du ikke spørre meg om - den skal jo stå i vedtekene
To stiftelser – den eine fikk det omstifta beløpet
Cultiva la krsand alt sitt – politikerne fratok seg selv råderetten
Bruke realavkastninga til kultur som virkemiddel – noe som har irritert kulturfolk
Kommunens representanter i styret hadde tøyd loven ved å bevilge til Kilden
Tre uker etter at jeg ble formann, krevde tilsynet at pengene ble tilbakebetalt
Stiftelsesloven er ikke lutheransk . Der finnes ikke tilgivelse
Det ble brukt masse advokater – tilslutt slo jeg fiskerknyttneven i bordet
Den såkalte «Gabrielsenmetoden» - Jeg dro til Førde
I Stortinget kan du bare legge deg flat, så kan du nesten ha drept ekspedisjonssjefen
Veldig gøy – seks advokater – og så jeg og Erling med tusjen
Vi lagde enfisjon – 350 mill til «Lille Cultiva» Dette vr i 2010
Dette var i 2010 – 350 mill .
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De hadde delt ut for mye. Stresstest – Bufferkapital - Det var bare 8 prosent aksjer
Det var bare 8 prosentr i aksjer. Så la vi alt i møllposen – dramatisk verdiutvikling.
Nå kan vi begynne igjen
Strategi: Jeg syntes de delte ut i øst og vest uten en strategisk tanke
Vi gikk inn i en strategiprosess –Det var ikke gjort for å irritere folk
Vi kutta søknader, skullegjørestrategiske valg , og satsa på barn
Det ble bråk – men jeg bryr meg ikke. Det var rett – og det er f
Cultiva skal bruke kultur til å gjøre det attraktivt å bo og leve i Kr.Sand
Noen mente at formålet var å finansiere kunst og kultur?
39:43:00 Men det er ikke målsettingen. Det er virkemiddelet
Hvorfor ble det så mye kritikk ?
39:59:00 Det er som krangler om tolking av den hellige skrift
40:19:00 Hadde vi delt ut fiskeskøyter, hadde tilsynet stoppa oss
40:32:00 Strategi er å gjøre valg innen handlingsrommet.
41:04:00 Det ble ikke noe problem for Cultiva. Merkevaren har aldri vært bedre enn nå
41:45:00 Nå skal vi utvikle Barnas Hus, og så skal vi støtte Kunstsiloen
42:35:00 Det frivillige KrSand leietakere – 50 % kulturell og 50 prosent finansiell avkastning
43:10:00 Strategien bli levert uten forklaring som i katekismen. Vi må velge ei hovedretning
43:54:00 Hvis barn har det bra, er det en god ide å bi boende. Det er også næringspolitikk
44:35:00 Skulpturer – barnas hus – barnekunstsenter – alt mulig – pluss mye annet
45:30:00 Jeg ønsker at Cultiva skal gjøre en forskjell
46:05:00 Forstår folk dette?
Hv er folk? Det viktigste er å nå målsettingene - ikke å kommunisere dem.
46:48:00 Det var jo mest protester fra folk som hadde fått mye penger
Hvem hadde ideen?
47:13:00 Det var sikkert mange som tenkte som meg.
47:49:00 Jeg var opptatt av søknadssystemet – og mangelen på fokus
Noen viktige bevilgninger?
48:55:00 Vi tar mot innspill. Vi har fulgt opp Cultiva Express og utvida til idrett
49:54:00 Jeg opptatt av det fysiske avtrykket – Barnas Hus – Ting skal vare
50:22:00 Jeg kunne tenke meg barneskulpturer som ungene kan bruke
50:50:00 Det tyngste grepet vi gjorde var jo Kilden. Jeg er også opptatt av siloen
51:20:00 Vi kan investere slik at det også gir kulturell avkastning – f.eks. kuilturskole
52:30:00 Vi har to trinnsbehandling av gode ideer - drøfter interessante prosjekter i forkant
Har alt dette forandra Kristiansand?
53:45:00 Vi har bidratt – vi har delt ut 500 millioner
54:40:00 Jeg vet hvorfor de ville ha meg som styreleder, men det passer ikke å si det her
55:20:00 Mange sier at krsand har forandra seg – mange trekker fra det lavkirkelige
57:00:00 Det lavkirkelige har endra seg akkurat som alt annet
Jeg kjenner ikke kristiansand – Jo, det gjør jeg – jeg har tretti søskenbarn her
59:05:00 Hvor lenge skal du lede Cultivastyret?
Jeg har ikke framsatt noen konkret trussel... Men ikke ut over tre perioder
59:55:00 Nå skal jeg være helt ærlig – jeg har lyst å få til Barnas Hus og siloen .
Eneste gang jeg har brukt dobbeltstemma var da vi redda Start.
01:01:47:00 SLUTT
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