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Fagsamling for administrasjonen i selskapene hvor staten er 
eier - identifisering, håndtering og rapportering av klimarisiko



    

Agenda
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• Velkommen og hovedpunkter fra seminarets Del 1 v/fagdirektør 
Muriel Bjørseth Hansen, Nærings- og fiskeridepartementet

• Om statens forventninger til selskapenes arbeid med 
klimarisiko v/ekspedisjonssjef Jan Tore Føsund, Nærings- og 
fiskeridepartementet

• Nysnø Klimainvesteringer – hvordan identifisere og vurdere 
klimarisiko i egen virksomhet og i porteføljeselskaper v/adm.dir. 
Siri Kalvig og bærekraftansvarlig Lene Hodge, Nysnø 
Klimainvesteringer AS

• Plenumsdiskusjon. Moderator: Muriel Bjørseth Hansen



Oppsummering del 1 - Klimarisiko

• Klimarisiko er både fysisk risiko 
og overgangsrisiko –
klimapolitikken avgjør hva som 
gir størst risiko

• EUs Taxonomy –
Klassifiseringsforordningen

• TCFD - håndtering av klimarisiko 
som en integrert del av 
virksomhetsstyringen

• Mange standarder – håper det 
blir færre over tid. 
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Om statens forventninger til selskapenes arbeid med 
klimarisiko – og hva vi som eier gjør for å følge opp



Relevante forventninger i 
arbeidet med klimarisiko

Høyest mulig 
avkastning over tid

Mest mulig effektiv 
oppnåelse av

sektorpolitiske mål

• Selskapet har en overordnet plan for 
bærekraftig verdiskaping

• Selskapet utarbeider og implementerer 
tydelige mål og strategier og rapporterer på 
disse

• Valg av risikonivå er en integrert del av 
selskapets strategi

• Selskapet har effektiv risikostyring og 
insentivstruktur som er tilpasset risiko, mål og 
strategi

• Selskapet arbeider med å redusere sitt klima- og      
miljøfotavtrykk

• Selskapet er åpen om vesentlige forhold knyttet til virksomheten



    

Hva som er klimarisiko vil variere fra selskap til 
selskap



Hvordan vi følger opp som eier

• Eierdialogen er det viktigste virkemiddelet, GF ved behov

• Gjør egne analyser av selskapenes bærekraftig 
verdiskapingsplan, mål, strategi og risiko, herunder klimarisiko 

• Eksterne analyser: kjøper analysetjenester om ESG, rapport 
om klimarisiko fra 2017
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