
 
 

Temasamling Klima 2050:  

Private bedrifter og statlige organisasjoners samfunnsansvar for 
klimatilpasning 

 
 
Tid:  5. April kl. 08:00 - 14:00 (Frokost kl. 08:00, program fra kl. 08:30) 
Sted: Multiconsult, Oslo, adresse: Nedre Skøyen vei 2 

Bakgrunn og formål 
I arbeidspakken om beslutningsprosesser for klimatilpasning (Wp 4) vil vi nå ta opp temaet 
samfunnsansvar for klimatilpasning. Med samfunnsansvar menes hvilket ansvar selskaper forventes 
å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten, dvs. hensyn ut over det 
som er pålagt ved lov. Målet med samlingen er bidra til refleksjon og diskusjon rundt hvilket ansvar 
offentlige aktører og private bedrifter har for klimatilpasning, og hva de bør eller kan gjøre. Vi vil også 
fortelle om pågående og planlagt forskning i arbeidspakken om beslutningsprosesser, og tar gjerne 
innspill.  

Litt praktisk: Førstemann til mølla gjelder, vi har begrenset med plass. I programmets første del 
(frokostmøte i auditorium) vil det være åpent for deltakelse utenfor Klima 2050. Ved epost om 
påmelding: Gi beskjed om du ønsker å delta kun på frokostmøte fram til 10.30, kun siste del, eller hele 
dagen. Påmelding innen 31. mars til klima2050@sintef.no 
 

Program 
Del 1: Frokostmøte om samfunnsansvar for klimatilpasning 

Møteleder: Elisabeth Schjølberg 

08:00 - 08:30  Det serveres enkel frokost utenfor møtelokalet 

08:30 - 08:45 Velkommen v/Grethe Bergly, Multiconsult: Kort orientering om Klima 2050 generelt 
og om arbeidspakke 4 spesielt 

08:45 - 09:15 Per Espen Stoknes om Bedrifters samfunnsansvar for klimatilpasning  

09:15 - 09:25 Kort benstrekk 

09:25 - 09:55 Klima 2050-partnere i 10-min-innlegg om samfunnsansvar for klimatilpasning – hva 
får man til, hva får man ikke til? (Finans Norge / Hege Hodnesdal, xx, xx) Forbehold 
om endringer i denne delen av programmet.  

9.55 - 10:30 Dialog om likheter og forskjeller i strategier og holdninger til samfunnsansvar for 
klimatilpasning. Avslutning i auditoriet. 
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Del 2: Workshop i klasserommet - formidling og respons på arbeidet i wp 4 beslutningsprosesser  

10:30 - 11:00 Påminning om hovedmålene for arbeidspakke 4. Orientering om arbeidspakkens 
forskning på nettverk for å lære klimatilpasning, og informasjon om oppstart av 
undersøkelse om forsikringsselskapers holdninger til å dele skadedata på adressenivå 
v/Åshild Lappegard Hauge 

11:00 - 11:15 Ny post-doc student ved BI i organisatoriske endringsprosesser: Anne Kokkinen 
forteller om sine forskningsinteresser og planer for perioden. 

11:15 - 11:30 Diskusjon om hvordan frokostmøtets innlegg bør påvirke forskningen på beslutninger 
i Klima 2050. 

11:30 - 12:15 Lunsj  

12:15 - 12:45 Teoretiske perspektiver på nettverks betydning for klimatilpasning v/Ragnhild 
Kvålshaugen  

12:45 - 13:15 Gruppediskusjon - hvilken betydning kan disse teoriene ha i praktisk arbeid for 
kommunesektor, statlige aktører og private bedrifter i Klima 2050. Hensikten med 
diskusjonen er å utforske hvordan dette kan benyttes for å bidra til mål i wp4:  

“The CRI will therefore aim at developing new, integrated and innovative decision-
making models for local authorities and stakeholders of the BCT sector.” 

13:15 - 13:30 Når alt er i endring - hvem har oversikten - og hvem tar ansvar? v/Elisabeth 
Schjølberg  

13:30 - 13:45 Nytt perspektiv på samfunnsansvaret? Diskusjon i plenum  

13:45 - 14:00 Avslutning, oppsummering 

Notater fra dialoger og diskusjoner vil settes sammen til en Klima 2050 Note (partnerintern).  

Velkommen! 
Hilsen Elisabeth Schjølberg (Multiconsult), Lena Bygballe (BI), og Åshild Lappegard Hauge (SINTEF) 
med flere. Påmelding innen 31. mars til klima2050@sintef.no 

Om foredragsholderne: 
De fleste foredragsholderne er aktivt med i Klima 2050, med unntak av Per Espen Stoknes. Han har 
vært medforfatter på en av tidsskriftartiklene Åshild Hauge har skrevet for Klima 2050, og 
intensjonen var at han skulle være en av mentorene i hennes post-doc-periode. Det har det blitt liten 
tid til, siden han nå sitter som vara på Stortinget for Miljøpartiet de grønne. Han kaller seg 
klimapsykolog, er psykolog med PhD i økonomi, og leder senter for grønn vekst på BI. Han jobber 
også som konsulent, entreprenør og har skrevet flere bøker. https://www.bi.no/om-bi/ansatte/institutt-
for-rettsvitenskap-og-styring/per-espen-stoknes/ 
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