
OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR KLIMA OG MILJØ 

REFERAT FRA MØTE 26.05.2021 GJENNOMFØRT PÅ TEAMS  
UTKAST PER 28.05.2021     
 

Tilstede: 

Navn Virksomhet 

Gaute Hagerup C40 Oslo 

Johan Wolthuys C40 Oslo 

Anette Ruud Drammen kommune 

Tor Fodstad Eidsvoll kommune/Gardermoregionen 

Helge Hasvold Bollæren Fredrikstad kommune/Søndre Viken regionråd 

Lise Wenche Dufseth Urset Hamar kommune 

Camilla Pettersen Horten kommune 

Marit Haakaas Indre Østfold Regionråd 

Anne Huse Kongsvingerregionen 

Hilde Solli Klimaetaten, Oslo kommune 

Charlotte Aune Bryne  Moss kommune/Mosseregionen 

Pauline Johanne Kajl Nesodden kommune 

Guro Haug Nittedal kommune/SNR 

Gisle Haakonsen Oslo kommune, byrådsavd miljø og samferdsel 

Bente Elsrud Anfinnsen Ringerike kommune 

Øyvind Gotehus Statsforvalteren i Innlandet 

Guro Nereng Viken fylkeskommune/Klima Østfold 

 
Innledere: Tor Simon Pedersen, Klima- og miljødepartementet 
  Kirsti Svenning, Race to Zero Norway og Gaute Hagerup, C40 Oslo 
 
Sekretariatet:  Merete Agerbak-Jensen, Margrethe Gjessing, Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen  
 
Møteleder: Bente Elsrud Anfinnsen 
  
Se presentasjoner på Osloregionens web-sider. 
 

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Godkjent 

 

2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 17. mars 2021 

Godkjent. 

 

3. PRESENTASJON AV HELHETLIG PLAN FOR OSLOFJORDEN  

Presentasjon v/Tor Simon Pedersen, Klima- og miljødepartementet, se Osloregionens web-side. 

Momenter fra diskusjon: 

 Kommentar fra Camilla, Horten: Kommentar til KLD bare, som dere kan ta med dere ifht 

Oslofjorden. Jeg sitter i Fagrådet for Ytre Oslofjord. Vi forventer at det kommer til å komme 

strengere rensekrav til nitrogen fra avløp som i dag bidrar med 8,5 % av tilførslene. Landbruk 

har hatt stabile tilførsler til fjorden de siste 20 årene. Nå pågår det en massiv flatehogst rundt 

fjorden. Vi er spent på hvordan avrenningen vil endres som følge av dette. Vil tiltakene i 
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avløp synes eller vil de kamufleres i det samlede tilførselsbildet? Tiltak bør styrkes innen flere 

sektorer om vi skal lykkes. 

 Etablering av Oslofjordrådet, politisk råd. Osloregionen inviteres til å oppnevne/foreslå 

representanter. Første møte 25. august. Sekretariatet følger opp med sak til styremøte 18. 

juni. 

 Kommentar om Oslofjordrådet og representasjon: Vi har jo også kommuneregionene vi kan 

organisere dette gjennom 

 Kommentar om Oslofjordrådet – det er mange forskjellige råd med ulike roller 

 Kommunene viktig, kommunene mangler virkemidler 

 Kommuner som har lykkes i vannforvaltning har god organisering, der flere kommuner 

samarbeider og gjerne har ansatt en egen vannkoordinator. KLD gir støtte til ansettelse av 

vannkoordinatorer.  

 Der vannforekomster er vernet og har dårlig vannkvalitet på grunn av landbruksaktiviteter i 

nedslagsfeltet, der bør statsforvalterens miljøavdeling ta en sterkere rolle. 

 

4. KLIMASTATUS I OSLOREGIONEN 2021 

Se presentasjon på Osloregionens web-side 

 

Momenter fra diskusjon: 

 Kommentar om kvaliteten på Miljødirektoratets kommunefordelte utslippstall. Det er 

usikkerhet i klimagassregnskapet, ved at effekten av lokale tiltak ikke vises i tilstrekkelig grad, 

eksempler på dette fra Oslo. Det bør kommenteres i Osloregionens rapport.   

 

5. MOBILISERING TIL DELTAGELSE I KAMPANJEN RACE TO ZERO  

Presentasjon v/Gaute Hagerup, C40 og Kirsti Svenning, Race to Zero Norway 

 

Momenter fra diskusjon: 

 Nyttig avklaring om rapporteringsplattform, Viken fylkeskommune/European Covenant om 

Mayors 

 Kommuner som har tilsluttet/meldt interesse/vurderer deltakelse: Oslo, Asker, Bærum, 

Drammen, Nesodden, Fredrikstad, Moss?, Færder, PentaHelix-kommuner 

 Kommunene opptatt av klimahandling fremfor global kampanje. Viktig å kommunisere at 

tilslutning = vise klimahandling 

 Faggruppemedlemmer har en oppgave å videreformidle til kommuner i sin delregion. 

 Snøballeffekt viktig. Når nye kommuner tilslutter seg, bruke det i kommunikasjon 

 

6. ORDFØRERERKLÆRING 2.0 – REVIDERT PLAN FOR OPPDATERING 

Se presentasjon på Osloregionens web-side 
 
Momenter fra drøfting: 

 Revidert fremdriftsplan med signering våren 2022 – bra for bedre forankring 

 Ber om 3-4 til arbeidsgruppe, navn meldes inn innen 4. juni 
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7. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER 

Se presentasjon på Osloregionens web-side 

 Faggruppetur/workshop 1.-2.september 

 BEST-konferansen 2021 

 Prosjektide fra Smart Innovation Norway: AI for smarte byer og samfunn 

 

Se beskrivelse av prosjektide nedenfor, med Smart Innovation Norway og … som foreløpig 

partnerskap. Er dette interessant for kommuner i Osloregionen?  

 Ber om at faggruppen sender videre til aktuelle innenfor digitalisering/kunstig intelligens i sin 

organisasjon og andre kommuner i sin delregion.  

Følgende prosjektide oversendt:  
«Mulighetsrommet rundt AI er enormt og fortsatt et uutløst potensiale. Samtidig er offentlig sektor stadig mer 
ambisiøs med både digitalisering og implementering av FNs globale bærekraftsmål. I lys av dette, skapes det 
bedre forutsetninger for data-dreven analyse, beslutning og innovasjon relatert til bærekraft, med en mulighet 
til å utforske bruket av AI i dette henseende. Vår utgangspunkt er at det ville være hensiktsmessig og smart å 
utforske hvordan fremgangsrik implementering av AI kan fremmes slik at det kommer både offentlig sektor og 
samfunnet som helhet til gode. Vi ønsker derfor å danne et høyt operativ og virkelighetsnære 
samarbeidsprosjekt, som tar sikte på å øke kompetansen og gjennomføringsevnen ved å teste ut løsninger 
basert på virkelige utfordringer og ambisjoner. Videre er målet å validere effektene, replikere pilotene og 
utforske hvilke følgeffekter som implementering i storskala vil gi samfunnet som helhet. 
  
Vi ønsker blant annet å utforske: 
  
• Hvordan kan AI bidra til bærekraftig innovasjon i offentlig sektor?  
• Hvordan kan vi gjøre det enklere for offentlig sektor  å ta i bruk AI der det er hensiktsmessig? 
• Hvordan legge til rette for partnerskap for AI for bærekraftig innovasjon i offentlig sektor? 
o Partnerskap for a) deling av data, b) deling av infrastruktur og systemer, c) kompetanse, d) 
problemforståelse? 
o Quadruple helix-tilnærming? 
• Hvordan kan vi utforske og validere effekten av AI i implementering av bærekraftsmålene? 
• Hvilke replikeringsmodeller egner seg til skalering av denne typen pilotprosjekter? 
o Både i egen organisasjon og på tvers av sektorer 
• Hvilke sentrale juridiske og etiske problemstillinger må vurderes og beskrives ved økt bruk av AI i 
offentlig sektor?» 

 

 

 Kommende Klimaskole-arrangement høsten 2021 

o Planlagt klimaskole om sirkulær økonomi – september 2021 

o Ber om forslag på aktuelle tema, sendes Merete. 

o Innspill fra Klima Østfold: Sjekk ut/koordinere tema/arrangement fra andre 

arrangører (Klima Østfold, Miljødirektoratet, m.fl.) så ikke dupliserer. 

 

8. EVENTUELT 

 Sak om oppfordring til Viken fylkeskommune om å fortsette å publisere Energidashbord og 

Klimadashbord ble tatt opp.  

Konklusjon: Faggruppen er enige om at Osloregionen sender brev til Viken fylkeskommune 

og Miljødirektoratet om behov for oppdatere og publisere energidashbord og 

klimadashbord. Dette er nyttige verktøy i kommunenes klimaarbeid, særlig i kommunenes 

arbeid med klima- og energiplaner. 
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