
Konferanseinnledning ved Helge Keilen 
 
På vegne av nettstedet energi24.no har jeg gleden av å ønske 
velkommen til Energiskiftet 2023. Mitt navn er Helge Keilen, og 
jeg har vært redaktør i oljebransjen i over 40 år. Etter over 90 
ulike konferanser rettet mot oljen, er det første gang vi 
arrangerer en konferanse mot energiskiftet. Det manglet ikke 
på advarsler da vi lanserte denne konferansen. Noen mente at 
det fantes nok av offentlig subsidierte organisasjoner som 
dekket sine ulike fagfelt. Vårt konsept var kollega Ulf 
Rosenberg og jeg, med et journalistisk utgangspunkt, ville 
dekke hele den fornybare satsingen, fra batteri og havvind til 
mineralutvinning, hydrogen og karbonlagring. Når konferansen 
passerte 120 deltakere allerede i sitt første år beviser det at 
mange søker denne type bred og uavhengig informasjon. 
  
Dessverre har fornybar-industrien i den senere tid møtt uventet 
motbør. En historisk offentlig satsning i USA, som setter 
"America first", truer med å etterlate europeiske fornybar-
initiativer i skyggenes dal. Et annet problem er å få tillatelser til 
nye havvind-områder. Selv danskene har måttet stanse nye 
søknader fordi disse kan møte problemer med EU. Equinor har 
vært på selgersiden, og nektet å betale fantasi summer for 
tilgang til nye områder internasjonalt. Økte kostnader og 
stigende renter har redusert investeringslysten, og i mange 
land har myndighetene i økende grad pålagt kraftmarkedene å 
holde prisene lave og introdusert ekstra skatt på profitten. Dette 
har skvist markedene. De fire største turbinprodusentene i 
vesten taper alle penger, og Equinor rapporterte i fjerde kvartal 
i fjor at de også taper på fornybar virksomheten, selv om 
omsetningen nesten doblet seg. Så dersom investeringer i 
grønn kraft skal være attraktive, må kraften bli solgt til priser 
som myndighetene ikke liker.  

Hvilken betydning har alt dette for utviklingen av grønn energi i 
Norge? En konvertering av kunnskap fra oljevirksomheten over 
til fornybar, med vesentlig lavere marginer, krever en mental 
omstilling som kanskje ikke alle er like forberedt på. Dessuten 



er mye kapasitet allerede bundet opp i oljevirksomheten i de 
neste 3-4 årene. Myndighetenes skattepakke og krigen i 
Ukraina har revitalisert oljebransjen, som går på fulle sylindre 
med mangel på fagfolk og lange arbeidsdager. Men interessen 
er der. Vår to måneders kampanje for konferansen på Linkedin 
hadde 200.000 klikks. Formidable tall, som beviser at mange 
følger med på fornybar, mens man er opptatt av å tjene penger 
i oljeindustrien.  
 
Ikke alle er like enige i vårt valg av emner. En engasjert mann 
fra sørvest-landet skrev at konferansen hadde feil fokus, at 
batteri vil bli en elendig investering, at det mest eventyrlige med 
"havvind-eventyret" er kostnadene. En annen hevdet at ingen 
offentlig subsidiert virksomhet er verdiskapende for samfunnet. 
En tredje at offentlige utredninger som spår titusenvis av nye 
arbeidsplasser i fornybar industri er utopi, og at olje og gass vil 
sysselsette tilgjengelig kapasitet i mange år fremover. Bortsett 
fra hydrogen og kjernekraft, sistnevnte ikke en gang på dagens 
politiske agenda, hadde han liten tro på en økonomisk 
bærekraftig fremtid for den norske fornybare industrien.  
  
Riktig eller feil - kanskje vi får en avklaring over de neste to 
dagene. Programmet er det beste vi kunne tenke ut, med 
ledere fra en rekke selskaper som satser på det grønne skiftet. 
Kanskje får vi også svar på hvor lenge det er 
til gjennombruddet, og muligheter for å gjøre kommersiell 
suksess. Så lykke til med konferansen 
 


