




Prosjekt Energihovedstaden 





Ingen har truet vår posisjon som olje- og 
gasshovedstad, men …

• Beholde og sikre posisjonen som energihovedstad

• Transformasjonen: Fra olje og gass til bredt anlagt 

energihovedstad 

• Jobbe stabilt og systematisk, og i fellesskap med andre 

aktører, med bedre rammebetingelser for næringens 

utvikling i Stavanger-regionen

• Omdømme: fortelle historien om en næring som setter seg 

i førersetet for det grønne skiftet



Hva sier forskerne på UIS om omstilling?



Tese: Regionen jobber dårligere og mindre 
koordinert med rammebetingelsene for vår 
viktigste næring. Andre byer i inn- og utland 
utfordrer oss. 



Noen påstander!



Før: 

• Systematisk og strategisk innsats gjorde at vi ble olje og gasshovedstaden. 

• Lokale myndigheter jobbet proaktivt og oppsøkende mot de viktigste bedriftene og mot sentrale 

politikere nasjonalt. 

• Veien inn til ordførerkontorene var særdeles kort og vertskapsfunksjonen som landets ledende 

næringsregion ble tatt på det største alvor. 

• Vi var i forkant av politiske beslutninger relatert til energibransjens rammebetingelser og sørget 

for å påvirke dem til næringslivets fordel.

• Denne innsatsen har skapt titusenvis av arbeidsplasser i denne regionen og bidratt til at Norge er 

verdens beste land å bo i. 



Nå: 

• Vi er neppe gode på aktivt strategisk arbeid for å sikre at dagens olje- og gassregion 

blir morgendagens energiregion?

• Vi bruker neppe nok politiske ressurser på å følge opp olje- og gasspolitikken? 

• Regionens og fylkets politikere bruker neppe nok tid på diskusjonen om 

rammevilkårene for landets viktigste næring?

• Regionen bruker neppe nødvendige ressurser på å skaffe seg innsikt og eventuelt 

påvirke når rammene legges for titusenvis av arbeidsplasser for regionen i tiår 

framover.

• Vi er neppe proaktive nok når det gjelder fornybare rammevilkår som for eksempel 

skatteregler for oppgradering av kraftverk?



Aktørbildet i regionen endres!



Næringsforeningens energiprosjekt

Energirådet Konferanser

Næringspolitikk/løfte regionen Koordinering/kunnskapsformidling

Energihovedstaden 

*



Prosjektleder og et energiråd



La oss skru tiden ett 
år tilbake …



Mars 2020 …



Vårens viktigste sak handlet om energi



Hva nå?



INVITASJON TIL 
HIGH WIND 2020

4.  NOV  09 .30  – 15.30   ER DET KLART FOR 
KONFERANSEN HIGH WIND 2020 I  
STAVANGER.  

NÆRINGSFORENINGEN ER 
MEDARRANGØR NÅR POTENSIALET,  
UTFORDRINGENE OG MULIGHETENE 
INNEN HAVVIND SETTES PÅ DAGSORDEN .




