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Hvorfor skal jeg bry meg om
klimarisiko
– og hvordan kommer jeg i gang?

Det er viktig å forberede organisasjonen før
klimarisikoarbeidet starter
1

Pass på at ledelsen og styret har forstått hva klimarisiko er, og hvorfor dette er viktig for deres
virksomhet

2

Få inn klimarisiko som et eget punkt i fremtidige risikogjennomganger når ledelsen og styret skal
gjennomgå andre risikoer

3
4

Lag en tverrfaglig gruppe på tvers av organisasjonen og pek ut en som holder i arbeidet

Bruk samme rammeverk for klimarisikoer som du bruker for alle andre risikoer når dere skal
kartlegge innvirkningen av risikoene

Slik kommer du i gang
1

Start med en skrivebords-øvelse hvor dere ser på hvilke klimarisikoer- og muligheter som kan være
relevante for dere

2

Vurder hvilke av disse kan ha innvirkning på virksomheten: "Kan denne risikoen eller muligheten hindre
eller bidra positivt til at vår virksomhet når sine mål?"

3

Velg deg ut minimum to scenarioer som allerede finnes, for å vurdere utviklingen i risiko- og
mulighetsfaktorene opp mot hverandre i de ulike scenarioene

4

Gjør en risikoanalyse for hvert scenario. Merk at fokuset i risikoarbeidet er hvordan klimaendringene
vil påvirke bedriften din

5

Inviter inn til møter med de som sitter tettest på de mulige risikoene – arbeidet over gir et godt
utgangspunkt for videre diskusjon

6

Hvis det lar seg gjøre, analyser sannsynligheten for at risikoene vil inntreffe og konsekvenser av dette

Slik kommer du i gang
7

Vurder hvordan dette treffer strategien deres, hvorvidt det er mulig for selskapet å tilpasse sin virksomhet
og ev. hvordan selskapet ønsker å gjøre endringer

8

Tenk gjennom og diskuter hvilke måleparametere som kan brukes for å vurdere klimarisikoene dere
har funnet

9

Basert på måleparameterne, start prosessen for å sette målsettinger. Dette bør både være på kort og
litt lengre sikt

10

Gjør et estimat av både hvor mye det vil koste om de forskjellige hendelsene inntreffer, men også på
de finansielle mulighetene klimaendringer vil kunne gi

11

Rapporter på dette arbeidet årlig i årsrapporten. Det er et poeng at klimarisiko skal rapporteres i samme
rapport som de finansielle tallene, og behandles av styret

