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• Hva er det mest av i verden?

• Hva er energi?

• Hva trengs for å omstille?

• Hvilket land er verdens 10. største?

• Hva er Norges komparative fortrinn?
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Energiomstilling - vi må tenke utenfor boksen
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• Hva er det mest av i verden?
– Det vi ikke vet svaret på

• Hva er energi?
– Kunnskap om å fange og lagre

• Hva trengs for å omstille?
– Makt, tillit og innovasjonskraft

• Hvilket land er verdens 10. største?

• Hva er Norges komparative fortrinn?
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Energiomstilling - vi må tenke utenfor boksen
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Energiomstilling krever makt, tillit og innovasjonskraft
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Tilgang på talenter

Evne og vilje til deling og samarbeid (tillit/kultur)

Nettverk for ideer og læring (møtes fysisk)

Tilgang på kapital (kompetent kapital)

Insentiver (ansatte, akademia, kapital)

Hva skaper 
innovasjonskraft?
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Tenk deg verdens 
«Hav-region»…
i verdens 10. største
land
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Hva er Norge sine 
komparative fortrinn?
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TILLIT NATUR- 
RESSURSER

VERDISKAPENDE
SAMARBEID



Tillitens 
betydning 
for et lands 
BNP per 
innbygger
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TILLIT

BNP per 
innbygger
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Utviklingen i tillit over tid - USA
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1970
Medianinntekt
USD 50.000

2014
Medianinntekt 
USD 53.657

Dette er tall før TRUMP
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• “Slakte den beste kua”

• Not in my backyard (NIMBY)

• Sentral vs desentral energiproduksjon 
- lønnsomhet

• Brain drain

• Tilstrekkelig økosystem til å utvikle ny 
lønnsom og bærekraftig energi? 

• Sitter vi vestlendinger ved bordet der 
beslutningene fattes? 
– De vil påvirke oss mest

9

Energiomstilling - utfordringer og muligheter

UTFORDRINGER
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Oljeformuen skapt av to markedsimperfeksjoner - 
hva med fremtiden?
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Verdi

Fremtid

?

Kartell premie

Normal margin

Manglende klima 
kostnad

Kostnad

Pris
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Vestlandsmeldingen slår fast….
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Vestlandet opplever netto frafytting i aldersgruppen 20-29 år.

Kartet viser netto tall fra 2017.

Vestlandet har hatt en total netto innenlands innflytting på minus 17 658 
personer fra 2004 til 2017 i aldersgruppen 20 til 29 år. Hordaland har i 
denne perioden hatt en netto positiv innflytting på 5 156 personer, mens 
Møre

Kilde: 
SSB/Vestlandsmeldingen

OSLO

Illustrativt 
flyttemønster for 
aldersgruppen 
20-29 år

Netto utflytting 
lik 2 927 
(20-29 år)

Netto innflytting 
lik 6 647 
(20-29 år)

… at viktig kunnskap og 
kompetanse lekker ut av 
Vestlandet og vi står i fare 
for å ikke kunne utnytte 
våre naturressurser best 
mulig.
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Hvor drar talentene?
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De 10 største tettstedene 
har over 40% av 
befolkningen i Norge

De 9 nest største 
tettstedene har 1.1 millioner 
innbyggere. 

Tettstedet Oslo har 1 million 
innbyggere. 

Kilde: Areal og befolkning i tettsteder, Statistisk Sentralbyrå
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Avfolkning på grunn av:
• Arbeidsutvandring
• Aldersammensetning 
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Kampen om talentene

2 av 3 
EU-borgere bor i 
regioner med 
synkende 
befolkning.
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OSLO-DOMINERTE EKSPERTUTVALG
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Hvordan påvirkes beslutningene av sentraliseringen?

Regjeringsoppnevnte utvalg per september 2019
Av totalt 151 oppnevnte personer kommer 91 fra Oslo og 
nabokommuner i hovedstadsområdet.  Bergen 12, Trondheim 
8, Tromsø 6 og Stavanger 0.
Kilde: regjeringen.no

Regjeringsoppnevnte utvalg siden 2013
Av 721 personer i regjeringsoppnevnte utvalg siden 2013 
kommer 54% fra Oslo og Akershus.  De representerer ca 
25% av befolkningen.
Kilde: Kommunaldepartementet.

I Norge er vi stolte av 
kunnskapsbaserte og demokratiske 
beslutningsprosesser:
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Eksempel på hvordan makten brukes i praksis….
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Makten utøves i definering av mandat og 
sammensetning av utvalget.

5 av 9 i utvalget er fra Oslo

Havbruksfondet betalte ut NOK 2.8 milliarder 
til kystkommunene og kystfylkene i 2018

Hvor tror dere at pengene ender etter 2020?
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Eksempel på maktens betydning: 
Nasjonal transportplan 2018 - 2029
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● Betydelig satsing på infrastruktur innen vei og jernbane
● NOK 1.064 milliarder i planperioden
● Jernbanesatsingen utgjør ca ⅓ og hovedsakelig InterCity rundt Oslo 

og mot Halden.

Hvordan vil dette påvirke 
utviklingen i Norge?

Den skandinaviske 8 millionersbyen 
(Oslo-Gøteborg-København)
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OSLO-DOMINERT HØYESTERETT
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Hvordan påvirkes rettssystemet av sentraliseringen?

Sitat: Professor UiB Jørn Øyrehagen Sunde
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Energiomstilling - utfordringer og muligheter

• Verden trenger mye energi 

• Verden trenger mye bærekraftig energi

• Vi er en energinasjon - kompetanse & kultur

• Vi har mye fornybar energi - vannkraft

• Vi har store batterier/magasiner 

• Dekarbonisering vs fornybar energi

• Vi har enorme areal tilgjengelig for 
energiproduksjon

• Vi har en høy tillitskapital

• Vi har store finansielle ressurser

MULIGHETER
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Verdens 10. største
land - muligheter
og forpliktelse 
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• “Slakte den beste kua”

• Not in my backyard (NIMBY)

• Sentral vs desentral energiproduksjon 
- lønnsomhet

• Brain drain

• Tilstrekkelig økosystem til å utvikle ny 
lønnsom og bærekraftig energi 

• Sitter vi vestlendinger ved bordet der 
beslutningene fattes? 
– De vil påvirke oss mest
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Energiomstilling - utfordringer og muligheter

• Verden trenger mye energi

• Verden trenger mye bærekraftig energi

• Vi er en energinasjon - kompetanse & kultur

• Vi har mye fornybar energi - vannkraft

• Vi har store batterier/magasiner 

• Dekarbonisering vs fornybar

• Vi har enorme areal tilgjengelig for 
energiproduksjon

• Vi har en høy tillitskapital

• Vi har store finansielle ressurser

UTFORDRINGER MULIGHETER
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• Energiomstilling krever makt, tillit, mot, kunnskap og samarbeid

• Desentralisere makt for å sikre talenter og bygge tillit

• Desentralisere makt for å påvirke kritiske beslutningsprosesser som 
i stor grad vil påvirke vår fremtid

• Bygge et økosystem for energiomstilling (næringsliv, akademia,  
politikk, forvaltning og kapital)
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Mulige løsninger
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Vestlandsmeldingen
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https://www.vestlandskonferansen.no/vestlandsmeldingen/

https://www.vestlandskonferansen.no/vestlandsmeldingen/
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URBANISERING ER 
GRAVITASJONSKRAFT

Massen - menneskene - trekkes 
mot geografiske lokasjoner 

med makt.

HVORFOR?

Fordi makt gir muligheter.
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Hva om 50% av departementene ble spredt 
til de største regionsbyene?

● Dette vil effektivt bidra til å desentralisere den reelle makten i 
samfunnet - og andre institusjoner og virksomheter vil flytte etter.

● Dette vil bidra til at vi:
○ bremser opp sentraliseringen/folkeflyttingen mot det 

sentrale Østlandet
○ beholder talentene
○ får mer kompetanse nærmere naturressursene
○ får et større mangfold i beslutningene som gir bedre 

beslutninger og investeringer
○ reduserer forskjellene i makt og formue
○ øker engasjementet, tilpasningsdyktigheten og 

fleksibiliteten i samfunnet
○ øker tilliten
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Hvorfor flytte folket til eliten, når vi kan flytte eliten til folket?
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• Akademia er helt avgjørende for at klynger skal fungere optimalt

• Spill på den nasjonale og globale banen

• Stemmene fra Vest og kysten er helt nødvendige

• Mulighetene er enorme

                                                  TUSEN TAKK

                               geir.i.lunde@pwc.com +47 95261232 26
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