
OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR KLIMA OG MILJØ 

REFERAT FRA MØTE 03.11.2021 GJENNOMFØRT I OSLO RÅDHUS  
UTKAST PER 09.11.2021     
 

Tilstede: 
 
Navn Virksomhet 

Bjørn Erik Nordby  Asker kommune/Asker og Bærum 

Anne Margrethe Lia-Jonassen Bærum kommune/Asker og Bærum 

Magnus Øgard Eidsvoll kommune/Gardermoregionen 

Grete Rasmussen Fredrikstad kommune/Søndre Viken regionråd 

Lise Wenche Dufseth Urset Hamar kommune/Hamarregionen 

Hanne Bonnevie-Svendsen  Hvaler kommune/Søndre Viken regionråd 

Marit Haakaas Indre Østfold kommune/Indre Østfold regionråd 

Kjersti Enger Dybendal Kongsvinger kommune/Kongsvingerregionen 

Charlotte Aune Bryne  Moss kommune/Mosseregionen 

Pauline Johanne Kajl Nesodden kommune/Folloregionen 

Gisle Haakonsen Oslo kommune, byrådsavd miljø og samferdsel 

Ingvild Jacobsen Osloregionens Europakontor 

Randi Johanne Hoseth  Osloregionens Europakontor 

Josefine Karen Blixencrone Osloregionens Europakontor 

Bente Elsrud Anfinnsen Ringerike kommune/Ringeriksregionen 

 
Sekretariatet:  Merete Agerbak-Jensen, Margrethe Gjessing, Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen  
 
Møteleder: Bente Elsrud Anfinnsen, Ringerike kommune 
  
Se presentasjoner på Osloregionens web-sider. 
 
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Godkjent 

 

2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 26. mai 2021 

Godkjent. 

 

3. FORSLAG TIL ENDRINGER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG STATLIGE PLANRETNINGSLINJER OM 

KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING OG KLIMATILPASNING 

Innledning v/Eva, Osloregionens sekretariat 

 Momenter fra diskusjon: 

 Flere kommuner fått utsatt frist. Vil avgi høringssvar 

 Flere vil kommentere SPR om rehabilitering og gjenbruk av bygninger 

 Se på avgitte høringssvar (tilgjengelig på nett), f.eks. høringssvar fra Lillestrøm 

 Spørsmål i møtet om Osloregionen koordinere/samarbeide om høringssvar for 

medlemskommuner. 

 Bjørn og Bente kan evt bidra på å kommentere Osloregionens høringssvar 

 

 

https://www.osloregionen.no/prosjekter/klima/faggruppemoter-klima-og-miljo-2021/


 

4. UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2022 

Innledning v/Eva, Osloregionens sekretariat 

 

Momenter fra diskusjon: 

 Osloregionen gir merverdi for kommunene 

 Aktiviteter adressere de største utfordringene i regionen 

 Osloregionen bidra til erfaringsdeling, samarbeide om høringer, «stjele» gode ideer fra 

andre, påvirkningsarbeidet viktig, står sammen. 

 Bruke begrepet koordinere 

 Handlingsprogrammet gjenspeile faglig forarbeid før politisk arbeid 

 Relevant rapport fra Klima Østfold (kommer) om internasjonal veitransport. Kommunene må 

gjøre en jobb nå mht arealer til energistasjoner/fyllestasjoner  

 Gjennomgangstrafikk/tungtransport en utfordring i regionen, inkl i handlingsprogrammet? 

 Oslofjorden – Statsforvalteren pålagt kommuner å lage lokal forskrift septik-tømming, - 

samarbeide om det? 

 Osloregionen godt forum for deling 

 Savner en tydeligere strategi/retning for arbeidet 

 Spisse aktivitetene, tydeligere retning 

 Natur- og artsmangfold – mer fokus. Mange fora på klima. 

 Miljøaspekt, vannkvalitet, bærekraftsfokus 

 Arealregnskap som tema, -  også viktig for kompakt byutvikling, reduserer arealpress og 

nedbygging dyrket mark 

 

5. NY ORDFØRERERKLÆRING OM KLIMA OG MILJØ 

Innledning v/Merete, Osloregionens sekretariat 

 

Momenter fra diskusjon: 

 Være ambisiøse 

 Kommentar på prosess for forankring av ordførererklæring 

 Balansepunkt mht antall er med på erklæringen og å være ambisiøs. Må være noe å strekke 

seg etter. 

 Være ambisiøs i formuleringene, ikke tallstørrelser 

 Forplikte seg til et tiltak, en pilot, innovasjon, hva løfter kommunen spesielt opp? 

 Være ambisiøs, samtidig flest mulig med, dele gode eksempler 

 Politisk vilje, kompetanse og ressurser i kommunene. Er ressurser en barriere?  

 Utfordre kommunene, dele kompetanse med andre, pisk og gulrot. 

 Er det statlige barriere i miljø- og klimaarbeidet? 

 Er det tema som kan fronte i fellesskap? F.eks. mange veieiere, manglende koordinering 

 Transport, enhetlig og smidig billettsystem. Presse på dette 

 Hva med landbruk 

 Mye klima i erklæringen, styrke naturmangfold, arbeidet med ren Oslofjord 

 Sirkulær økonomi på næringsdelen 

 Utslipp fra skogbruk/landbruk, stor andel i vår region 



 Samarbeide om utredninger/kartleggingsprosjekter, f.eks. Klima Østfold. Mulig finansiering 

Statsforvalteren? 

 Ressurser, - etablere arbeidsgrupper på enkelttema? 

Sekretariatet lager et førsteutkast i desember, som kommenteres før bearbeidet utkast på første 
møte i januar. 
  
6. NIBR-RAPPORT OG VEIEN VIDERE 

Innledning v/Øyvind og Eva, Osloregionens sekretariat 

Momenter fra diskusjon: 

 Osloregionen være mer konkret/handlingsorientert 

 Hvordan løfte arbeidet i 2022 

 Blir politiske? 

 Fokus på hva er våre utfordringer? 

 Faglig forarbeid blir viktigere 

 Sekretariatet blir mer kjent med medlemmene 

 

7. REGJERINGSPLATTFORM PÅ UTVALGTE POLITIKKOMRÅDER 

Innledning v/Merete og Eva, Osloregionens sekretariat 

Momenter fra diskusjon: 

 Mye utredninger/vurderinger som skal gjøres – åpner opp for mulig påvirkningsarbeid i 

kommende prosesser. 

 Bioøkonomi 

 Rettferdighet på klimaområdet 

 Avstemme mot ordførererklæringen, utfordre? 

 

8. MØTEKALENDER 2022 

Møtekalender for faggruppene fastsettes når møtekalender for styremøter er bestemt i styremøte 3. 
desember. 

 

9. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER 

Se presentasjon på Osloregionens web-side 

 Kommende Klimaskole-arrangement 

 Konstituering av Oslofjordrådet 24. august 2021 

 Felles faggruppesamling 1.-2. september 

 BEST-konferansen 2021 

 RACE TO ZERO-kampanjen 

 

10. EVENTUELT 

Ingen saker til eventuelt. 

https://www.osloregionen.no/prosjekter/klima/faggruppemoter-klima-og-miljo-2021/

