
Arrangement og podkaster for faglig påfyll om klima 
Oktober-desember 2020 
 
Webinarer om klima fra Miljødirektoratet:  
Program og alle opptak ligger her.  
 
28.oktober kl. 14-15  
SoTalk: Pådriv – infrastruktur for deg som vil skape en mer bærekraftig utvikling av byer og bygder 
(digitalt, gratis) 
I denne utgaven av SoTalk stiller vi spørsmål om hva slags type infrastruktur vi trenger for å få til 
samarbeid som kreves for å nå bærekraftsmålene, og om det er mulig og ønskelig å få på plass en slik 
infrastruktur i dagens samfunn. Du vil også få en innføring i Pådriv-metoden. En infrastruktur for 
bærekraftig samfunnsutvikling, som består av både juridisk og organisatorisk rammeverk, praktiske 
arbeidsmetoder, malverk og klare ledelsesprinsipper for samskaping. Infrastrukturen er utviklet og 
pilotert i Hovinbyen (Oslo), og tas nå i bruk blant annet i Stavanger og Trondheim.  
Mer informasjon  
Påmelding 
 
27.oktober kl.10-11 
KLPs klimakonferanse - Kommunenes vei mot klimamålet (digitalt, gratis) 
Program og påmelding 
 
28.oktober kl.9.30 – 16  
BEST-konferansen (digitalt, gratis) 
Osloregionen, NHO Viken Oslo og NHO Innlandet inviterer til BEST 2020 med tema effektiv, miljø- og 
klimavennlig gods- og logistikkhåndtering, i en situasjon med gjenreising av økonomien og behov for 
økt verdiskaping. Tore Gulli fra Bærum kommune og Bærum Ressursbank skal holde et innlegg om 
optimalisering av massetransport i regionen.  
Program og påmelding  
 
5.november kl.8-10.30 
Næringslivsfrokost med tema «Klimakrav i offentlige anskaffelser» (gratis) 
Hovedtemaene vi vil ta for oss er anskaffelser innen bygg/anlegg og transport. Vi vil også se på 
det rettslige handlingsrommet ved bruk av klima som tildelingskriterium. 
Det vil bli innlegg fra Asplan Viak, Bærum kommune og advokater. 
Program og påmelding 
 
10. november kl. 08:30 – 10:30 
Frokostmøte om sosial bærekraft (fysisk/digitalt, gratis) 
Et godt naboskap, den mangfoldige byen, de pulserende møteplassene, den kontemplative parken, 
sunn mat, god helse og rimelige boliger – det er drømmen om sosial bærekraft. Sosial bærekraft, som 
sammen med økologi og økonomi, danner bærekraftig utvikling og er et yndet begrep i taler og 
programmer. Hvordan står det til med sosial bærekraft når naboskap fornyes og nye områder 
planlegges? På frokostmøtet skal det dykkes ned i begrepsbruken som brukes når det snakkes om 
sosial bærekraft, presentere eksempler fra kommuner og utbyggere, få innblikk fra forskning og 
piloter og diskutere metoder og prosesser. 
Program og påmelding  
 
10.november kl.19-20  
Informasjonsmøte om sykkel i Bærum (digitalt, gratis) 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar/
https://www.facebook.com/events/1311859532490441/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe295LvTKGcxEiOgGy4DMkVQ0c9ISjnxvxt3ZiFJ5oznlduLQ/viewform
https://www.klp.no/kurs-og-konferanser/klimakonferansen
https://www.osloregionen.no/best-konferansen-2020/
https://bn.no/aktivitet/13-mai-klimakrav-i-offentlige-anskaffelser-save-the-date/
https://www.futurebuilt.no/Arrangementer#!/Arrangementer/Frokostmoete-digitalt-Sosial-baerekraft


I Bærum kommunes sykkelstrategi er det bestemt at innen 2030 skal 20% av alle reiser i områder 
med bymessig karakter tas med sykkel. Sykkelandelen i Bærum ligger på ca 4% i dag, og for å nå et så 
ambisiøst mål, behøves det en målrettet satsing på sykkel. 
I den forbindelse ønsker Bærum kommune og Viken fylkeskommune å invitere til et 
informasjonsmøte for å presentere sykkelarbeidet. Vi vil også vite hva du mener! 
Program og påmelding  
 
10.-12.november 
ZERO-konferansen (fysisk/digitalt, deltakeravgift) 
Zerokonferansen har siden 2005 vært Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av 
klima, energi og grønn vekst.  
Program og påmelding  
 
11.november kl.9-15 
IKT-Norges årskonferanse: Norge etter Oljen (NEO) 2020 (digitalt, gratis) 
Årets NEO handler om kort og godt om grønn vekst og hvordan IT-næringen skal fortsette sine 
plusstall på bunnlinja. 
Program og påmelding 
 
2.desember kl.9.30-11.30 
Webinar: Innovative anskaffelser for å løfte lokal næringsutvikling (digitalt, gratis) 
Program og påmelding  
 

Podkaster om klima  
Klimapodkast fra Miljødirektoratet, https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/  
Ny podkast fra Magasinet Energi og Klima, https://energiogklima.no/kommentar/blogg/energi-og-
klima-lanserer-podkast/  
Naturviter-PODDEN, https://podtail.com/no/podcast/naturviterne-podcast-1/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/2487802091512510/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://zerokonferansen.no/
https://www.facebook.com/events/ikt-norge/ikt-norges-%C3%A5rskonferanse-norge-etter-oljen-neo-2020/256147439151258/
https://www.osloregionen.no/kalender/webinar-innovative-anskaffelser-for-a-loefte-lokal-naeringsutvikling-2-desember/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/
https://energiogklima.no/kommentar/blogg/energi-og-klima-lanserer-podkast/
https://energiogklima.no/kommentar/blogg/energi-og-klima-lanserer-podkast/
https://podtail.com/no/podcast/naturviterne-podcast-1/

