
Store programmer

RENERGI  –  Fremtidens rene energisystem

Hotell Bristol, 
Kristian IVs gate 7, 

0164 Oslo

Påmelding innen 
13. november 2006:
http://renergi-konferanse291106.

speedsurvey.com

Konferanseavgift: 
Kr. 600 
Prisen inkluderer lunsj og 
deltakelse på konferansen 
”Næringsutvikling med ny 
energiteknologi” 
(fellessesjonen kl. 13:00-15:00) 
som arrangeres i samme lokale 
som seminaret om 
formiddagen.

Faktura blir tilsendt etter 
påmelding.

Leder av seminarkomiteen:
Kjell Arne Hagen, CICERO Senter for 
klimaforskning, tlf: 22 85 87 70, 
E-post: k.a.hagen@cicero.uio.no

Seminarsekretær:
Tone Veiby, CICERO Senter for 
klimaforskning, tlf: 22 85 87 55, 
E-post: tone.veiby@cicero.uio.no

RENERGI-seminar om virkemidler:
Norge som lavutslippssamfunn i 2050: Teknologisk og 
økonomisk enkelt, men likevel vanskelig?

29. november 2006, kl. 09.00-12.00

Lavutslippsutvalget avga sin utredning til miljøvernministeren den 4. oktober 2006 (NOU 2006:18).  Utvalget mener at å gjøre 
Norge til et klimavennlig samfunn er nødvendig, gjørbart, og ikke er umulig dyrt. Likevel kan det være vanskelig å få iverksatt 
de nødvendige tiltak for å oppnå målet innen 2050. Disse problemene er ikke minst av administrativ karakter, dvs. knyttet 
til institusjonelle, organisatoriske og politiske forhold. Valg av riktige og velfungerende virkemidler hører med i dette bildet.  
Seminaret vil belyse ulike virkemidler og potensialet de har for å bidra til at Norge i 2050 kan kalles et lavutslippssamfunn.

08.30 - Registrering

Program 

09:00 Innledning: Gode virkemidler – hva er nå det?
  Hege Westskog, CICERO Senter for klimaforskning
09:10 Mens vi venter på Markedet: Hvordan kan de teknologiske løftene innfris?
  Knut Holtan Sørensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
09:30 Kan man endre folks atferd gjennom holdningskampanjer?
  Einar Strumse, Høgskolen i Lillehammer 
09:50 Økonomiske virkemidler – hvor fører de hen?
  Cathrine Hagem, Økonomisk institutt, UiO
10:10 Virkemiddelbruk i klimapolitikk: Tenke og handle globalt,
  Sigve Tjøtta, Institutt for økonomi, UiB

10:30 Pause

10:50 Rettslige rammer og utfordringer,
  Hans Chr. Bugge, Institutt for offentlig rett, UiO
11:10 Virkemiddelbruk og politisk gjennomførbarhet – noen perspektiver,
  Tora Skodvin, CICERO Senter for klimaforskning
11:30 Forskningsbehov knyttet til virkemidler i energi- og miljøpolitikken og    
  Forskningsrådets svar på utfordringene,
  Anne Kjersti Fahlvik, Norges forskningsråd
11:45 ”Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl….”, 
  Eli Arnstad, Enova, medlem av Lavutslippsutvalget

12:00 Lunsj

http://renergi-konferanse291106.speedsurvey.com
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=GenerellArtikkel&cid=1158652795350&p=1088801905063&pagename=renergi%2FGenerellArtikkel%2FVis_i_dette_menypunkt&site=renergi

