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Møte Faggruppe Klima og Miljø
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13. Januar 2021



Dato: 1/13/2021

 Stiftet desember 2004

 Allianse mellom 65 kommuner som selv definerer 
seg som en del av Osloregionen. Ca. 2,2 mill. 
innbyggere.  

 Arbeidsområder: 
 Areal, transport, mobilitet og logistikk

 Klima og miljø

 Konkurransekraft og attraktivitet 

 Felleskap og samarbeid

 Formål: Osloregionen skal være en bærekraftig og 
internasjonalt konkurransedyktig region
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Samarbeidsalliansen Osloregionen



Dato: 1/13/2021

Grunnidé i Osloregionen: Flerkjernet region

• Vekst gir muligheter 

• Sterke sentra for verdiskaping i 

hele regionen 

• Regionalt mangfold basert på 

lokale fortrinn

• Bedre balanse i forhold til Oslo 
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Dato: 1/13/2021

Osloregionens organisering

• Omdannet til interkommunalt politisk råd 28. 
oktober 2020
– Vedtektene er erstattet av en samarbeidsavtale 

som er vedtatt i alle kommunestyrer.

• Politiske organer:
– Representantskapet er høyeste organ

– Styret, med leder og nestleder er valgt av 
representantskapet

– Interessepolitisk utvalg er valgt av 
representantskapet

• Styret har vedtatt å opprette fire 
administrative grupper:
– Administrativ koordineringsgruppe

– Faggruppe for areal og transport

– Faggruppe for næringssamarbeid

– Faggruppe for klima og miljø (ny)
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Dato: 1/13/2021

Osloregionens arbeid på klima 

2019-2020
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Dato: 1/13/20216



Dato: 1/13/2021

Kort om ordførererklæringen

• Formålet: vise fram en samlet region i miljø- og 

klimaarbeidet, med mål om å være Europas ledende 

hovedstadsregion på miljø og klima. 

• Innholdet i erklæringen er forankret i Osloregionens 

strategier, men representerer samtidig noe nytt i 

regionens satsing

• Hovedfokus - vise fram gode eksempler i miljø- og 

klimaarbeidet, som bidrar til læring og er til inspirasjon. 
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Dato: 1/13/2021

Hovedpunkter i erklæringen

1. Mål å være «Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima». 

2. Anerkjenner at kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle for å håndtere 

klimautfordringene

3. Inviterer andre kommuner, fylkeskommuner, regioner i Norge og internasjonalt til å delta 

i et forpliktende samarbeid 

4. Inviterer bedrifter, forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner til å delta i utvikling av 

innovative løsninger 

5. Forventninger til nasjonale myndigheter om rammebetingelser og virkemidler 

6. En 10-punktliste med tiltak innenfor fire hovedområder (areal og transport, sirkulær 

økonomi, verdiskaping og kompetanse, erfaringsutveksling og læring)
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Dato: 1/13/2021

Kort om Klima og miljø i Osloregionen i 2020

• Møte med klima- og miljøminister avholdt 15. desember

• «Osloregionens klimaskole» startet opp høsten 2020

• Gode klimahistorier fra regionen - kampanje på Facebook

• Klimastatus 2020 – rapport juni 2020

• Høringssvar Klimakur 2030 med påfølgende kronikker
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Dato: 1/13/2021

Veien videre – strategiske føringer 2021-2021 på Klima og Miljø, 

vedtatt i representantskapet 28. oktober 2020

• Følge opp Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima, signert 7.2.2019 og 

eventuelt å gjennomføre oppdatering av erklæringen i perioden.

• Foreta jevnlige kartlegginger av klimastatus i Osloregionen

• Skape arenaer for å dele kunnskap om tiltak for å redusere klimagassutslipp og bedre 

klimatilpasning i kommunene/fylkeskommunene i Osloregionen

• Fremme gjenbruk og sirkulærøkonomi gjennom en regional karlegging av 

materialstrømmer i Osloregionen

• Arbeide for å fremme grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser 

• Ta vare på natur- og artsmangfold i regionen
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Dato: 1/13/2021

Velkommen til 1. møte i Osloregionens 

faggruppe for klima og miljø
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