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Velkommen til Kubens frokostseminar 2022 

Onsdag 2. november kl. 8:30-9:45  
i auditorium Sentralen, Kuben yrkesarena 

Alle monner drar!  
Vi kan alle bidra til å skrote bruk- og kast-modellen 

Fortsatt økonomisk vekst i rike land fører verden mot klimakrise og økologisk kollaps.  
Dette er konklusjonen i flere nye artikler (Ref. energiogklima.no).  

Hvordan kan vi alle, alene og i fellesskap, bidra for å bremse denne utviklingen?  
Dette har vi invitert 3 innledere til å si noe om på høstens Kubenseminar.    

 

Tid: Onsdag 2. november kl 8:00-9:45.  

Sted: Auditorium Sentralen, Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12.  

Ordstyrer: Anne Kristine Eggen Lervik,  
Leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon, Fagskolen Oslo   

 
Program: 

Kl 8:00  Frokost; påsmurte rundstykker, kaffe/te 

Kl. 8:30   Velkommen! 

Kl. 8:35  Utfordringer og muligheter – hva kan jeg gjøre? 
   Ved Caroline Dale Ditlev-Simonsen,  
   Professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring, BI    

Kl. 9:00  Hvordan jobber Elkjøp mot en sirkulær økonomi?  
   Ved Camilla Skjelsbæk Gramstad, Head of sustainability Elkjøp Nordic  

Kl. 9:15  Mot et mer sirkulært friluftsliv  
    Ved Yngvill Ofstad, Bærekraftsansvarlig Bergans   
 
Kl. 9:30  Spørsmål og diskusjoner i plenum. Panelet består av de tre innlederne. 
 

Påmelding: QRkode for påmelding til Kubenseminaret onsdag 02.11.2022 

               

Vel møtt! 
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VELKOMMEN! 

Yngvill Ofstad er Bærekraftsansvarlig i Bergans.  Hun jobber blant annet 
med oppfølging av leverandørenes arbeidsforhold, med bærekrafts-
kommunikasjon og med utvikling av Bergans sirkulære tjenester som  
reparasjon, ombruk, redesign og utleie. Yngvill har tidligere jobbet med  
bærekraft i IKEA, og er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo.   

Caroline D. Ditlev Simonsen er professor ved Institutt for rettsvitenskap 
og styring ved Handelshøyskolen BI.  Hun har bred og internasjonal erfaring 
fra næringslivet innen samfunnsansvar og bærekraft, og har blant annet 
jobbet med dette overfor FN i New York. Ditlev-Simonsen har bred styre-
erfaring fra blant annet WWF og Handelshøyskolen BI og oppnevnt av  
Regjeringen til Stiftelsesklagenemda og Etikkinformasjons utvalget. Hun 
jobber også som rådgiver for bedrifter og holder stadig eksterne foredrag 
om bærekraft. 

Camilla Skjelsbæk Gramstad er bærekraftsjef (Head of Sustainability) i  
Elkjøp Nordic og er særlig engasjert i omstillingen til en sirkulær økonomi.  
Hun har tidligere vært bærekraftsansvarlig i Hovedorganisasjonen Virke, 
hvor hun jobbet med å engasjere handel- og tjenestenæringene i det grønne 
skiftet. Hun har også jobbet med bærekraft og leverandørutvikling gjennom 
offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT. Camilla har vært 
styrenestleder i Miljøfyrtårn, Etisk Handel Norge, og vært styremedlem i  
Divisjons-styret for Innovasjon i Forskningsrådet og i Handelens miljøfond.  
Hun satt i Etikkinformasjonsutvalget som foreslo Åpenhetsloven i 2019 og  
sitter nå i regjeringens Klimautvalg 2050. Camilla har en tverrfaglig master  
i Culture, environment and sustainability fra Universitet i Oslo. 

 

 

 


