
Bakteppet for kurstilbudet er ansvaret som både offentlig og privat sektor har for å nå FNs bærekraftmål. Mange 
bedrifter har allerede satt bærekraftstrategi på dagsorden. Andre trenger hjelp til å komme i gang. 

I 2020 arrangerte klyngen 7sterke kurs i bærekraftig forretningsmodellinnovasjon i samarbeid med HINN. Flere fra 
Norwegian Wood Cluster (NWC) deltok og tilbakemeldingene var gode. Kurset ga en plattform for å komme inn i 
tankegangen rundt bærekraftige forretningsmodeller. Høsten 2021 er det NWC som samarbeider med HINN om å 
tilby tilsvarende kurs, som er åpent for medlemmene i NWC, samt medlemmer i NCE Heidner Biocluster og 7sterke.  

Kurset tar for seg de grunnleggende elementene man behøver for å starte utviklingen av bærekraftstrategier og 
bærekraftrapportering. Kurset består av fem samlinger, med fysisk oppstart på Hamar, deretter digitalt over zoom.

Ny sjanse til å lære mer om bærekraft i et innovativt og strategisk perspektiv:

– Meld deg på høstens kurs i bærekraftig forretningsmodellinnovasjon!

Kurset arrangeres i samarbeid med: 



Innhold:
1. Lønnsomhet og bærekraft 
2. Analyse av dagens bærekraftpåvirkning
3. Inspirasjon for nye tiltak og valg av beste tiltak (inkl. sirkulærøkonomien) 
4. Implementering av tiltak – bærekraftstrategi 

Program: 
Introduksjonsvideo (før kursdag 1) – tilgjengelig ca. 1 uke før kursstart

• Samling 1, del 1, fysisk på Hamar: onsdag 29. september, kl. 11:00 – 16:00

• Samling 1, del 2, digitalt: onsdag 6.oktober, kl. 09:15 – 12:00 

• Samling 2, digitalt: onsdag 27. oktober, kl.09:15 – 15:30

• Samling 3, digitalt: onsdag 10. november, kl. 09:15 – 15:30

• Samling 4, digitalt: onsdag 1. desember, kl. 09:15 – 15:30 

Egenandelen for kurset er satt til 1000,- kroner per deltaker. Resten dekkes av NWC.

Påmelding: Send e-post til Tore Bergsveen; tore.bergsveen@hunton.no innen 15.sep.

Foredragsholder på kurset er Erlend Aas Gulbrandsen. Han er 
høyskolelektor ved Høyskolen i Innlandet og har en doktorgrad 
innenfor bærekraftig forretningsmodellinnovasjoner
Gulbrandsen er også tilknyttet Center for Service Innovation ved 
NHH og Senter for innovasjon og tjenester (SiT) ved HiL.

Vi anbefaler dette bærekraftkurset som en nyttig innføring i temaet. Samtidig understreker vi at nytten blir
aller størst dersom 2-3 personer fra samme bedrift deltar, ettersom kurset inkluderer gruppearbeid som kan 
knyttes til egen virksomhet.
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