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OSLO: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), som
arbeider med å skaffe boliger til flyktninger, er godt fornøyd
med det antall boliger som kommunene hittil har stilt til
disposisjon. – Vi har allerede skaffet oss de boligene som
trengs de to-tre første månedene i 2009, sier direktør 
Osmund Kaldheim i IMDI. (NTB)

Flyktninger får sted å bo

18 millioner til 2008-fond:

Stavanger alene om Ittepå

Stavanger vil ha flere med
i Ittepå-fondet. Men 
sponsorene nøler, det 
samme gjør Sandnes 
og fylket. 

ITTEPÅ-ØKONOMIEN
Jan Zahl
Leif Tore Lindø tekst

ITTEPÅ: – Fantastisk. Det viser at
politikerne i Stavanger holder
det de lover. Applaus!

Mannen bak Stavanger 2018
og uttrykket «Ka då ittepå»,
Trond Hugo Haugen, roser politi-
kerne for etterbruksfondet på 18
millioner kroner etter Stavanger
2008. Fondet lå inne i den opp-
rinnelige kulturbysøknaden til
Brussel i 2003, men da basert på
sponsormidler. Fondet forsvant
fra økonomiplanen i 2005, og
har siden vært ute – fram til fler-
tallspartiene i Stavanger kom-
mune nå altså tar grep og legger
18 millioner kommunale kroner
i Ittepå-potten.

– Pengene er satt av, men hvor-
dan de skal disponeres er ikke

avgjort ennå. Vedtektene for fon-
det blir lagt fram i en egen sak
for bystyret, sier Christine Sagen
Helgø (H). Hun er svært opptatt
av å fortsette det kulturelle løftet
som har preget Stavanger-regio-
nen det siste året. Nå kommer
altså pengene.

– Det er utrolig viktig at det
kommer et såpass stort fond i
2009 – og det var på høy tid at det
kom på plass, sier Sagen Helgø.
Sammen med økte kulturbevilg-
ninger over statsbudsjettet for
neste år og med oppstarten av
nytt konserthus i Bjergsted gir
dette et betydelig kulturbudsjett
for Stavanger også i året etter
kulturhovedstadsåret.

INGEN SPONSORER: Etterbruks-
fondet skulle etter planen finan-
sieres av sponsormidler. Men in-
gen sponsorer har så langt
bestemt seg for at de vil legge
penger i potten. 

– Det er gledelig at den største
eieren tar dette grepet. Vi opp-
rettholder vår satsing på kultur,
men det er for tidlig å si på hvil-
ken måte pengene brukes, sier
Dag Olav Ringe, informasjonssjef
i Total E&P Norge, som er hoved-
sponsor for 2008.

For 2008-sponsor Lyse blir det
neppe aktuelt å bidra i et slikt
fond.

– Sandnes og Stavanger er to
av 16 aksjonærer i Lyse. Eierne
skal likebehandles, og derfor kan
det bli vanskelig å gå inn med
penger i et slikt fond. 

Men Stavanger og Sandnes
kommune mottar utbytte fra Ly-

se, og dette er midler kommune-
ne selv bestemmer bruken av, si-
er informasjonsdirektør Ove
Jølbo. 

Heller ikke de to andre hoved-
sponsorene, Stavanger Aftenblad
og Sparebank1 SR-Bank, har pla-
ner om å bidra til Ittepå-fondet.

SANDNES OG FYLKET: De to andre
medeierne i Stavanger 2008, Ro-
galand fylkeskommune og Sand-
nes kommune, har foreløpig
ikke satt av penger til Ittepå. Fyl-
kesvaraordfører Ellen Solheim
(KrF) er sparsom med løftene.

– Vi er midt i budsjettforhand-
lingene, så det er for tidlig å si.
Men vi har ingen romslig økono-
mi, sier hun, og henviser til bud-
sjettframleggingen neste uke.

Men i Stavanger ventes det fle-
re bidrag. 

– Stavanger går foran som godt
eksempel. Vi kan ikke bestemme
hva sponsorer, Sandnes kommu-

ne eller Rogaland fylkeskommu-
ne gjør, sier Sagen Helgø.

– Men du mener at de også
burde spytte i med midler til et-
terbruksfondet?

– Ja, selvfølgelig. 18 millioner
er bare en start. Fondet kan gjer-
ne bli langt større, sier Sagen
Helgø.

Se også STAVANGER 
2. DEL side 4 og 5

� Sandnes, fylket og sponsorer sitter på gjerdet
� «Ittepå»-gudfar Trond Hugo Haugen jubler

!
STAVANGER 2025: Om
2008 snart er over, har
Stavanger funnet seg et nytt
år å sikte seg inn mot. 
I 2025 fyller Stavanger 900
år. Bystyret skal drøfte 
«Prosjekt 2025» som nytt og
langsiktig løft for regionen.

– Det skal virkelig vise
igjen at vi satset til 900-års-
jubileet, lover varaordfører
Bjørg Tysdal Moe (KrF).

FORNØYD: Trond Hugo Haugen fant opp «Ka då ittepå». Han applauderer fondet på 18 millioner som Stavanger kommune oppretter. (Foto: Lars Idar Waage) 

18 millioner er bare en
start. Fondet kan gjerne
bli langt større. ,,
Christine Sagen Helgø (H)

� 112-TULL: Politiet i Telemark har sett seg
så lei på alle tulletelefoner til nødnummeret
112 at de nå har begynt å bøtelegge inn-
ringere som misbruker nødtelefonen. Bøtene
har vært på flere tusen kroner. Det hender
også at politiet beslaglegger feilringernes 
telefoner, melder Varden. (NTB)


