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KJELL ØSTERBØ
foto RUNE NIELSEN
– Det er ikke usannsynlig at vi 
går inn i en verden med mer 
arbeidskraft enn vi egentlig 
har behov for, sier Martin Bech 
Holte, som er norsk direktør for 
det globale konsulentselskapet 
McKinsey.

Han anslår at 30–40 prosent 
av arbeidsplassene vi har i dag, 
kan være borte om noen tiår.

– Må ha en trygghet
– Men egentlig kan dette bli en 
fin verden. For da har vi en del 
mennesker som kan bruke tiden 
på kunst og kultur, legger han 
til.

Men ikke med mindre vi tør å 
tenke nytt rundt de sosiale for-
sikringene vi har i Norge.

– Folk må ha en trygghet i 
bunn. Enten de skal drive med 
kunst og kultur, eller de skal 
starte nye selskaper som skaper 
nye arbeidsplasser.

Fredag holdt Holte foredrag 
om bærekraft og næringsliv på 
Bergen Næringsråds årskonfe-
ranse i Grieghallen. 

Han mener at vi i fremtiden 
vil trenge mange flere entrepre-

Foreslår at alle skal  
ha en borgerlønn

BÆREKRAFT e – Vi går inn i en tid med mer arbeidskraft enn vi trenger, sier 
McKinsey-topp. Han tror hver tredje arbeidsplass i Norge vil forsvinne.

MÅ HA SIKKERHET: – Vi må våge å tenke nytt rundt sosiale forsikringssystemer. Med en slags borgerlønn i bunn, vil man kunne planlegge rundt det. Det må være en ordning som ikke varer ett år,       eller 18 måneder, men hele livet, sier Martin Bech Holte, som er norsk direktør for 
det globale konsulentselskapet McKinsey.
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nører og folk til å tenke ut nye 
tjenester vi ikke engang vet at vi 
trenger i dag. Men for å få det til, 
trengs det en viss sikkerhet.

Dressfolket var samlet
– Vi må våge å tenke nytt rundt 
sosiale forsikringssystemer. 
Med en slags borgerlønn i bunn, 
vil man kunne planlegge rundt 
det. Det må være en ordning 
som ikke varer ett år, eller 18 
måneder, men hele livet.

Martin Bech Holtes foredrag 
åpnet den tradisjonsrike konfe-
ransen som samler stor og smått 
av dresskledde næringslivsfolk 
og politikere i Bergen.

Årets tema var FNs bære-
kraftsmål, og næringslivets rolle 
i å nå disse.

Holte pekte på at investor-
miljøer for alvor har fått øynene 
opp for bedrifter som satser 
bærekraftig.

Vekst i bærekraft
– Vi ser at selskaper som har 
klare målsettinger rundt bæ-
rekraft har høyere avkastning. 
Sannsynligvis henger dette 
sammen med annen god atferd, 
forklarte han.

Han påpekte at det finnes 
mye kapital tilgjengelig for å 

investere i selskaper som satser 
på bærekraft. 

– Det er her mye av veksten i 
vår økonomi kommer.

Tror på klimaløsning
Holte mener at problemene vi 
ikke nødvendigvis tenkte på 
som store problemer før, som at 
bussjåfører erstattes av roboter, 
nå er blitt reelle utfordringer. 

Samtidig er problemer vi 

for bare få år siden trodde var 
nærmest uløselige, som klima-
utfordringen, blitt mer realistisk 
å finne en løsning på.

– Jeg er teknologioptimist 
når det kommer til klima. Vind 
og solkraft er den billigste ener-
gikilden i store deler av verden 
hvor de trenger billig energi. Og 
når sol og vind er billigst, er det 
det som blir valgt av næringsli-
vet. Dette kan vi ikke stoppe, sier 
han. 

En solgründer i Bergen
Simona Petrocini er noe så sjel-
dent som en solcelle-gründer 
i Bergen. Hun har ikke tid til 
å være med på Næringsrådets 
årskonferanse om bærekraft. 
Selskapet hun startet i januar i år 
heter Solbære AS, og leverer og 
installerer solcelleanlegg som er 
tilpasset kundenes behov.

– Markedet for solceller i Ber-
gen er i en opplæringsfase, der 
vi prøver ut ulike løsninger, sier 
Petrocini.  

Forutsetningene for å ta i 
bruk solcelleanlegg er slett ikke 
de samme selv innenfor byens 
grenser.

Solen treffer ulikt i Bergen
– Vi har et samarbeid med Geo-
fysisk institutt på universitetet 
som har gjort en analyse der de 
sammenligner dataene fra sol-
målestajonen på Flesland med 
den på Florida i sentrum. Så 
langt er det bare gjort ett år med 
målinger, men de viser at det er 
11 prosent mer sol på Flesland 
enn på Florida, og om vinteren 
var forskjellen på 22 prosent, sier 
Petrocini.

Hun viser til to hovedfor-
handlinger på dette. For det før-
ste stjeler Ulriken mye sollys på 
Florida, særlig om vinteren. I til-
legg er det mer overskyet og regn 
i sentrum enn ute ved flyplassen. 

Det betyr at ulike eiendommer 
har svært forskjellige forutset-
ninger for å lykkes med solenergi. 

– Dermed kan vi ikke generali-
sere når vi snakker om solforhold 
i Bergen, sier Petrocini.  

Jobb uten lønn
Så langt har det vært veldig mye 
jobb og læring med installering 
av anlegg i private hus. 

– Omsetningen har derfor 
vært så liten at jeg har måttet leve 
på inntekten til min mann. Men 
markedet er under en voldsom 
utvikling med mange entusias-
tiske og innovative kunder, sier 
sivilingeniøren som opprinnelig 
er fra Italia og startet sin yrkes-
karriere her i Norge i oljebran-
sjen. 

Til neste år vil hun også rette 
innsatsen mot næringsbygg og 
håper dermed det kan bli noen 
kroner for all innsatsen hun leg-
ger ned.

I et enda lengre perspektiv 

har Simona Petroncini satset i 
en bransje hvor verdens energi-
eksperter virkelig venter vekst. 

Halvert oljeproduksjon
I den siste årlige rapporten fra 
det internasjonale energibyrået 
IEA spår de at tre fjerdedel av alle 
biler i verden vil være elektriske 
innen 2040, og at sol- og vind-
kraft vil være de store vinnerne 
i energimarkedet. 

I den ferske utgaven av «World 
Energy Outlook», har byrået for 
første gang regnet på hva som må 
til for å nå Paris-avtalens mål om 
å holde den globale oppvarming 
både under to grader, og under 
halvannen grad ved neste århun-
dreskifte. 

Under to grader vil kreve at 
oljeetterspørselen må ned med 
30 prosent fra dagens nivå, og for 
å nå et 1,5 graders mål vil oljeet-
terspørselen måtte halveres fra 
dagens nivå.

Selv om IEA tror på betydelig 
vekst i sol- og vindkraft ligger de 
fortsatt langt under den veksten 
som for eksempel analytikerne i 
Bloomberg New Energy Finance 
spår.

For mye mas på subsidier
For oljenasjonen Norge betyr 
dette store omstillinger. Også her 
skal energibruken bli klimanøy-
tral, og vår desidert største og 
mest lønnsomme næring skal 
gradvis suppleres og erstattes 
med helt andre ting.

Inne i Peer Gynt-salen under 
Næringsrådet årskonferanse 
var statsminister Erna Solberg 
en smule bekymret for alle som 
ønsket seg subsidier under det 
grønne skiftet. 

– Hvis grønn politikk bare 
bidrar til rød bunnlinje vil det 
ikke være bærekraftig over tid, 
sa statsministeren.

Hun er ikke lengre bekymret 
for at den norske bilparken ikke 
snart skal bli utslippsfri. 

– Den neste utfordringen nå 
er nyttetransporten, sa Solberg.

Støre vil satse på havet
Opposisjonsleder Jonas Gahr 
Støre roste statsministerens in-
ternasjonale innsats i rollen som 
leder av FNs pådrivergruppe for 
de sytten bærekraftsmålene.

Av disse målene er det natur-
lig for kystnasjonen Norge, og 
ikke minst for Bergen, og satse 
på havet og bruke det på en måte 
som fremmer bærekraftig utvik-
ling, mener Støre.

– For det verdiskapende 
næringsliv er målet FN har satt 
seg om havet en gavepakke. Ikke 
minst for næringslivet her på 
Vestlandet, uttrykte Støre.MÅ HA SIKKERHET: – Vi må våge å tenke nytt rundt sosiale forsikringssystemer. Med en slags borgerlønn i bunn, vil man kunne planlegge rundt det. Det må være en ordning som ikke varer ett år,       eller 18 måneder, men hele livet, sier Martin Bech Holte, som er norsk direktør for 

det globale konsulentselskapet McKinsey.

MÅ VÆRE LØNNSOMME: Nye grønne arbeidsplasser må være  
lønnsomme, understreker statsminister Erna Solberg.

EN GAVEPAKKE FOR VESTLANDET: Ap-leder Jonas Gahr Støre 
mener at FNs bærekraftmål som handler om havet er en gavepakke for 
næringslivet på Vestlandet.

FAKTA

Bergen Næringsråds 
årskonferanse

n Arrangeres hvert år av 
Bergen Næringsråd.
n I år var tema næringslivets 
rolle for å oppnå FNs bære-
kraftsmål.
n Blant foredragsholderne 
var tidligere Rafto-pris 
vinner Maryam al-Khawaja 
(2013) og statsminister Erna 
Solberg.
n Dagen avsluttes med den 
tradisjonelle årsmiddagen, 
hvor menyen har vært den 
samme siden 1845.

GALLAFEST: Fredag kveld var det som vanlig festmiddag i regi av 
Bergen Næringsråd. Politimester Kaare Songstad og distriktsjef Anne- 
Margrete Bollmann fra Sivilforsvaret hadde kledd seg i hvert sitt 
tilhørende gallaantrekk.– Det er hektisk for tiden. Dette er et hyggelig 
avbrekk, sier Songstad.  FOTO: ØRJAN DEISZ


