
 
 
ØKOLOGISK ØKONOMI - NY ØKONOMI FOR LIVSKRAFT OG BÆREKRAFT 
-  Et seminar i regi av Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøyskolen i Bodø  
i samarbeid med Gentle Actions. 
 
Klimakrise og finanskrise har utløst en debatt om behovet for en ny økonomi. I dette seminaret blir noen av 
ideene bak, og praktiske implikasjoner av økologisk økonomi, presentert og diskutert. Økologisk økonomi 
åpner for grunnleggende endringer i det eksisterende økonomiske paradigmet. Mest grunnleggende dreier det 
seg om en overgang fra mekanisk til organisk virkelighetsforståelse med vekt på samarbeid, kretsløp, 
”bottom-up” løsninger og mangfold av verdier. I dette seminaret inviterer vi til flerfaglig dialog; mellom 
vitenskap og praksis og med kunst og kultur.  Seminaret avsluttes med en ”kafédialog” der målet er å skape en 
kreativ arena for dypere problemforståelse og praktiske gjennomførbare løsninger.   
 
 
LØRDAG 6. NOVEMBER 
 
9.00    Velkommen og orientering om programmet. 
 
9.15 - 10.00   Økologisk økonomi i et historisk perspektiv  

Professor Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk ved 
Handelshøyskolen i Bodø (HHB).  

 
10.15 - 11.00   Kretsløpsøkonomi 

Professor Stig Ingebrigtsen, Senter for økologisk økonomi og etikk ved HHB.  
 

11.15 - 12.00   Bedriftsledelse i lys av økologisk økonomi 
Førstelektor Øystein Nystad, Senter for økologisk økonomi og etikk ved HHB. 

 
12.00 - 13.00   LUNSJ 
 
13.15 - 14.00   Raushetens og bevissthetens økonomi –  

skaperkraft som økonomiens livsnerve  
Forsker og siviløkonom Irene Nygaardsvik, Spekulatoriet, Bergen.  

 
14.15 - 15.00   Social banking 

Direktør Lars Hektoen, Cultura Bank 
 

 
ÅPENT FOREDRAG / OPEN LECTURE: 

 
16.00-17.00  Ecological Economics - Well-being and Sustainability  

Professor Ove Jakobsen, Centre for Ecological Economics and Ethics, Bodø. 
Graduate School of Business.  
Lecture in English. 



 
 
SØNDAG 7. NOVEMBER 
 
 
9.00 - 9.15   Velkommen og oppsummering fra i går 

Professor, Ove Jakobsen ved Senter for økologisk økonomi og etikk, HHB. 
 
9.15 - 9.45  Industriell økologi 

Sveinar Kildal , Director Global Environment, Elopak- 
 
9.45 - 10.15   Lokalsamfunnsutvikling i India - et innspill til økologisk økonomi 

Anne Solgaard, Grønn Økonomi koordinator, UNEP/GRID-Arendal.   
 
10.30 - 11.00   Innledning kafédialog/Metode og praktisk gjennomføring 

Øystein Nystad, Stig Ingebrigtsen og Ove Jakobsen, Senter for økologisk 
økonomi og etikk ved HHB. 

 
11.00 - 12.00   LUNSJ 
 
12.00 - 14.00   Kafedialog / Open space  
 
14.15 - 15.00   Oppsummering og plenumsdialog 
 
 
For mer informasjon om hele programmet innen økologisk økonomi under Gentle Actions  
se: gentleactions.wordpress.com 
 
 
PRAKTISK INFORMASJON: 
 
Påmelding til seminaret innen 4. november.    
Send e-post til pamelding@kunstnerneshus.no der du oppgir følgende informasjon:  
Navn, kontaktadresse og telefon, samt skriv at du melder deg på økonomiseminaret. 
Seminaret er gratis ved kjøp av billett til Gentle Actions. Lunsj er ikke inkludert. 
 
Priser: 
Gentle Actions’ pass kr 100 (gir adgang til alle aktiviteter under hele perioden utenom 
åpningsseminaret).  
Enkeltbillett kr 60. Barn under 16 år er gratis (ellers gjeldende rabattordninger). 
Fri adgang til filmprogrammet. 
 
For spørsmål om seminar og workshops send e-post til: lk@kunstnerneshus.no 
eller ring Kunstnernes Hus: 22 85 34 10 
 
For informasjon om programmet for hele Gentle Actions: gentleactions.wordpress.com 
For informasjon om filmprogrammet: www.dokumentarkino.no 
 
 


