
 

 

 

 
 
 

OFTE STILTE SPØRSMÅL 
 

 

Q: Hva er Climate Ambition Accelerator? 

A: The Climate Ambition Accelerator er et seks måneders læringsprogram for selskaper som deltar i FNs Global Compact 
som ønsker å gjøre fremskritt mot å sette vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål og skape en klar vei for å møte deres 
organisasjons overgang til netto-null. 

Ledet av FNs Global Compact med støtte fra beskyttere Ørsted og Natura & Co, har Climate Ambition Accelerator som mål 
å skalere opp troverdig klimatiltak på tvers av selskaper i alle størrelser, sektorer og regioner, slik at de kan sette og 
levere meningsfulle forpliktelser for å redusere utslipp i stor skala. 

Uansett hvor bedrifter er i sin bærekraftsreise, vil Climate Ambition Accelerator utstyre dem med kunnskapen og 
ferdighetene de trenger for å akselerere fremgangen mot å sette vitenskapsbaserte utslippsmål på linje med 1,5°C-veien. 
Gjennom Global Compact Local Networks rundt om i verden vil deltakende selskaper få tilgang til globale beste praksiser, 
peer-to-peer læringsmuligheter, kapasitetsbyggingsøkter og on-demand opplæring. 

Q: Hva er SBTi og hvordan er Climate Ambition Accelerator koblet til den? 

A: Science Based Targets-initiativet (SBTi) driver ambisiøs klimatiltak i privat sektor ved å gjøre det mulig for bedrifter å sette 
vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål. SBTi er et partnerskap mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources 
Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi-oppfordringen til handling er en av We Mean Business 
Coalition-forpliktelsene. Finn ut mer om SBTi her. 

Vitenskapsbaserte mål viser bedrifter hvor mye og hvor raskt bedrifter trenger å redusere utslippene av klimagasser for å 

forhindre de verste konsekvensene av klimaendringer - som fører dem på en klar vei mot avkarbonisering. Mål anses som 

«vitenskapsbaserte» dersom de er i tråd med det den siste klimavitenskapen anser som nødvendig for å oppfylle målene i 

Parisavtalen. I 2021 kunngjorde SBTi å gjøre 1,5 °C til den sentrale ambisjonen i rammeverket for målsetting. Siden juni 2022 

er mål med lavere ambisjoner ikke lenger validert av initiativet. 

SBTi definerer og fremmer beste praksis for utslippsreduksjoner og netto-nullmål i tråd med klimavitenskap, gir teknisk bistand 

og ekspertressurser til selskaper som setter vitenskapsbaserte mål i tråd med den nyeste klimavitenskapen og samler et team av 

eksperter for å gi bedrifter uavhengig vurdering og validering av mål. 

Privat sektors opptak av vitenskapsbaserte mål sender et tydelig signal om at overgangen til en lavkarbonøkonomi er i gang. 
Imidlertid har bare noen få selskaper i fremvoksende markeder satt vitenskapsbaserte mål. Det er en prioritet for SBTi å 
lukke dette geografiske gapet i innføringen av SBT-er, ved å adressere barrierer og utnytte muligheter, og støtte de lokale 
SBTi-partnerorganisasjonene til å samarbeide på nasjonalt og regionalt nivå. 

Q: Hvordan er Climate Ambition Acclerator koblet til andre FNs Global Compact klimaaktiviterer? 

A: Climate Ambition Accelerator tar sikte på å forsterke det globale arbeidet til UN Global Compact på landnivå, og engasjere alle 
selskaper i klimatiltak for å nå målene i Paris-avtalen gjennom robuste avbøtende og tilpasningstiltak og ansvarlig politisk 
engasjement – for en rettferdig overgang til en netto-null fremtid. 
 
Climate Ambition Accelerator bygger på UN Global Compacts arbeid med å utvikle og fremme Science Based Targets-initiativet og 
dets nye nett-null-standard, som igjen bidrar til Race to Zero-kampanjen i forkant av COP28. I tillegg kompletterer den også 
andre FNs Global Compact-arbeid på miljømessig bærekraft, som Sustainable Ocean Business Action Platform og Water 
Resilience Coalition

https://sciencebasedtargets.org/faqs
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Q: Hvilke aktiviteter er inkludert i Climate Ambition Accelerator? 

A: The Climate Ambition Accelerator har som mål å skalere opp troverdige klimatiltak på tvers av selskaper i alle 
størrelser, sektorer og regioner, slik at de kan levere på meningsfulle forpliktelser for å redusere utslipp i stor skala. 

Climate Ambition Accelerator består av tre moduler. 

1. Fundamenter 

Deltakerne vil ta et dypdykk i metodikken og tilnærmingen til vitenskapsbaserte målsettinger. Fra GHG-
regnskapsgrunnlag for bedrifter som starter sine reiser til diskusjoner om netto-null-konseptet for avanserte 
interessenter, denne modulen vil gi bedrifter den grunnleggende kunnskapen som trengs for å sette en solid strategi 
mot ambisiøse vitenskapsbaserte mål. 
 

2. Business Case 

Denne modulen vil fokusere på forretningsgrunnlaget for å sette vitenskapsbaserte mål. I denne modulen vil 

 deltakerne lære hvordan de kan drive klimaendringsambisjoner internt og bygge internt oppkjøp og engasjement 

for ambisiøse klimatiltak på ledelses- og styrenivå. Denne modulen vil også dekke forretningsfordelene ved å sette 

SBTer, interne KPIer og engasjementsmuligheter for interne interessenter og beslutningstakere. 

 

3. Gjennomførming 
I denne modulen vil deltakerne lære hvordan de skal håndtere sine globale utslipp og de ulike 

utslippsreduksjonsstrategiene og initiativene som de kan implementere for å nå ambisiøse mål. De vil også lære 

hvordan de kan redusere scope 1 og 2 utslipp og engasjere sin verdikjede for å redusere indirekte utslipp, scope 3. 

Gjennom Global Compact Local Networks rundt om i verden vil deltakende selskaper få tilgang til: 

• Opplæring etter behov 

• Ekspertene fra WSP og SBTi 

• Sesjoner for teknisk kapasitetsbygging 

• Peer-to-peer læringsmuligheter 

• Globale økter med beste praksis for klima 

Q: Hva er varigheten av Climate Ambition Accelerator? 

A: Seksmånedersakseleratoren starter med onboarding i mid-juni 2023 og vil løpe fra slutten av august til slutten av november 
2023, med on-demand-øktene tilgjengelig online i denne perioden. Global Compact Local Network vil gi en detaljert 
aktivitetsplan for selskaper som deltar i "In-Country"-sporet. 

Q: Hva er tidsforpliktelsen? 

A: I løpet av akseleratorprogrammet vil bedrifter delta i on-demand-selvlæringsøkter, nettbaserte workshops og peer-learning-
muligheter, og globale økter med globale casestudier om klimatiltak. I gjennomsnitt kan deltakerne forvente rundt syv timer med 
selvlærende innhold på forespørsel og seks timer med tilrettelagte gruppeøkter. Deltakerne vil også bli invitert til å delta på 
globale arrangementer. Totalt bør deltakerne planlegge å dedikere 25 til 30 timer til Climate Ambition Accelerator over seks 
måneder. 

Q: Hva er resultatet av programmet? 

A: Bedrifter blir stadig bedt av investorer og kunder om å redusere utslipp og sette ambisiøse mål, men det er fortsatt et 

kunnskapshull om hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. 

Climate Ambition Accelerator vil utstyre bedrifter med kunnskapen og ferdighetene de trenger for å sette 
vitenskapsbaserte mål i samsvar med 1,5°C-veien, og sette dem på vei mot netto-null-utslipp innen 2050. Uansett hvor 
bedrifter er i sin bærekraftreise, vil Climate Ambition Accelerator hjelpe dem med å komme i gang og gjøre fremskritt mot 
å sette ambisiøse utslippsmål. 
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Q: Hva vil du få? 

A: Gjennom Global Compact Local Networks rundt om i verden vil deltakende selskaper få tilgang til ekspertene, globale beste 

praksiser, peer-to-peer læringsmuligheter, kapasitetsbyggingsøkter og on-demand opplæring. Deltakerne vil lære: 

• Metodikken og tilnærmingen til å sette vitenskapsbaserte mål (SBT). 

• Den grunnleggende kunnskapen du trenger for å sette en solid strategi mot ambisiøse vitenskapsbaserte mål 

• Hvordan drive klimaendringsambisjoner internt og bygge internt oppkjøp og engasjement for ambisiøse klimatiltak 

på ledelses- og styrenivå 

• Hvordan administrere dine globale utslipp og de ulike utslippsreduksjonsstrategiene og initiativene som de kan 

implementere for å nå ambisiøse mål 

• Hvordan redusere scope 1 og 2 utslipp og engasjere verdikjeden for å redusere indirekte utslipp, scope 3 

Q: Hva er fordelene med programmet? 

A: Deltakerfordeler inkluderer: 

• Lær hvordan du setter vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål for å oppnå netto null innen 2050 

• Få tilgang til bransjeeksperter og nettverksmuligheter 

• Motiver investorer, ledelse, ansatte og aksjonærer med en plan for utslippsreduksjon som skiller organisasjonen din i 
markedet 

• Få en klar forståelse av Science Based Targets-initiativet (SBTi) og nett-null-konseptet, inkludert metoder, krav, 

prosesser, fordeler og anvendelighet 

• Hør fra jevnaldrende og del innsikt i gruppeøkter 

• Dra nytte av on-demand læring som gjør at du kan jobbe i ditt eget tempo 

• Dra nytte av lokal levering kombinert med global innsikt og beste praksis 

Q: Hva er kvalifikasjonskriteriene? 

A: UN Global Compact inviterer bedrifter overalt til å bli med i Climate Ambition Accelerator. For å delta må selskaper være et 

deltakende selskap (deltaker- og signaturnivå) i FNs Global Compact og oppfylle følgende kriterier: 

• For tiden engasjert i et Global Compact Local Network i din region eller villig til å bli med 

• Interessert i å sette ambisiøse utslippsreduksjonsmål i tråd med klimavitenskap i det tempoet og omfanget som 
kreves for å oppfylle målene i Parisavtalen. 

• Villig til å utnevne to representanter til å delta i programaktiviteter og arrangementer og en representant på ledernivå 
for å følge programutviklingen, gi støtte og delta i arrangementer på høyt nivå. 

Q: Hvem fra vårt selskap bør delta i Climate Ambition Accelerator? 

A: Alle deltakende bedrifter bes om å innstille to representanter (en primær og en vararepresentant) til å delta aktivt i 
programmet på vegne av bedriften. Dette inkluderer å delta på Climate Ambition Accelerator-workshops, fullføre online økter og 
koordinere med kolleger på tvers av organisasjonen for å fremme klimatiltak. Kun én representant forventes å delta på 
sesjonene. 

Ideelt sett vil representanten være ansvarlig for regnskap, styring og/eller rapportering av klimagassutslipp (dvs. fra avdelinger 

for bærekraft eller miljø). 

I tillegg til representantene nevnt før, forventes alle deltakende selskaper å nominere en kontakt på ledernivå for å følge 
utviklingen i Climate Ambition Accelerator, gi støtte til selskapets representanter etter behov, og representere selskapet ved 
arrangementer på høyt nivå som er en del av eller relatert til klimaambisjon. Representanten på ledernivå bør ha en direkte 
kommunikasjonslinje til administrerende direktør (f.eks. medlem av C-suiten eller styret). Selskapets administrerende direktør 
kan også bestemme seg for å påta seg rollen som Climate Ambition-representant på ledernivå. bestemmer seg for å ta på seg 
rollen som Climate Ambition representant på ledernivå. 

Q: Er det en ekstra kostnad for min bedrift å delta? 

A: Se Priser seksjon på nettsiden vår her:  

https://globalcompact.no/losningsplattform/climate-ambition-accelerator/
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Q: Hvilke land tilbyr Climate Ambition Accelerator i landet? 

A: For listen over Global Compact Local Networks som tilbyr programmet i landet i 2023, vennligst besøk nettside her. 

Q: Firmaet mitt har allerede mål for utslippsreduksjoner. Hvorfor bør vi bli med i Climate Ambition Accelerator? 

A: Deltakende bedrifter som allerede har utslippsreduksjonsmål er velkomne til å bli med på initiativet for å videreutvikle sine 

nåværende forpliktelser og øke sine klimaambisjoner. 

Akseleratoren vil utstyre bedrifter med kunnskapen som kreves for å komme videre når det gjelder klimaambisjoner og sette 

vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål i samsvar med 1,5°C-scenarioet i Parisavtalen, med mål om netto-nullutslipp senest i 

2050. 

Q: Er Climate Ambition Accelerator egnet for SMB (små og mellomstore bedrifter)? 

A: Climate Ambition Accelerator tar imot deltakere fra forskjellige størrelser, fra multinasjonale selskaper til SMB. 

Den private sektoren som helhet har en nøkkelrolle å spille i å sende sterke markedssignaler og skalere innovative løsninger for å 

presentere konkrete, realistiske planer mot en nullkarbonøkonomi, samtidig som den tar til orde for en grønn utvinning. 

Akseleratoren er også designet for selskaper som starter sin reise mot ambisiøs vitenskapelig basert utslippsreduksjon og vil 
støtte selskaper til å bygge et sterkt grunnlag som dekker klimagassregnskapskonseptene for å sette dem i stand til å bevege seg 
mot utslippsstyring og ambisiøse klimatiltak. 

Q: Hva er forskjellen mellom det lokale og det globale sporet til akseleratoren? 

A: Local Track: Det lokale sporet er tilgjengelig i over 40 land, hvor programmet skal kjøres i samarbeid med Global Compact 

Local Networks. Dette sporet vil bli tilrettelagt på det lokale språket og lokale tidssoner. Det vil tilby en serie live- og on-demand 

økter, og peer-to-peer læring. Bedrifter vil bli gruppert med deltakere fra sitt eget land. 

Deltakere på det lokale sporet får også tilgang til globale økter som vil finne sted i løpet av programmet. 

Global Track: Det globale sporet vil bli tilrettelagt på engelsk, og det vil tilby det samme pensuminnholdet som det lokale sporet 

levert gjennom en serie globale live- og on-demand-økter. Dette globale sporet vil være tilgjengelig i land der et lokalt spor ikke 

er tilgjengelig. Live-øktene i Global Track vil bli tilrettelagt kl. 8:00 GMT/17:00 JST. For mer informasjon, vennligst kontakt 

mailto:caa@unglobalcompact.org 

https://unglobalcompact.org/take-action/climate-ambition-accelerator
mailto:caa@unglobalcompact.org

