Race to Zero - kampanjen
Asker er sammen med de andre kommunene i Osloregionen oppfordret til å delta i
kampanjen Race to Zero, i regi av FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og en rekke
sammenslutninger og organisasjoner. Asker vil signere oppropet og delta i kampanjen, med
ordfører som ambassadør.
I Norge administreres kampanjen av Oslos klimakontor "C40" og det er etablert et samarbeid
med Osloregionen som del av oppfølgingen av "Osloregionens ordførererklæring om klima
og miljø". Det er gjennom Osloregionen at Asker har fått henvendelse om å delta som
regionens første ambassadør.
Formålet med kampanjen er å mobilisere byer og lokale myndigheter til å støtte
forpliktelsene i Paris-avtalen og oppnå nullutslippssamfunn så fort som mulig, men senest
innen 2050. Ambisjonen er å rekruttere 1000 byer og kommuner innen klimatoppmøtet
COP26 i Glasgow i november, og påvirke myndighetene som møtes til å sette ambisiøse mål
også fremover.
Asker kommune har høye ambisjoner for eget arbeid med klimatiltak og bærekraft, og ønsker
ikke bare å innfri egne mål - men også å bidra til at andre når sine. Som del av kampanjen
bekrefter Asker at vi vil bidra til å nå 1.5-gradersmålet i Paris-avtalen og bli et
nullutslippssamfunn innen 2040 eller senest i 2050. Asker kommune skal sette inkluderende
klimatiltak i sentrum av beslutningsprosesser for å skape levende rettferdige samfunn for
alle.
Kravene for å slutte seg til er vedlagt i notatet, men er kort oppsummert
1. Tilslutning til Parisavtalens mål, tilslutning til viktigheten av felles innsats for å håndtere
klimakrisen, og tilslutning til å ta ansvar for egne bidrag til å nå målene.
2. Ambisjonsnivå: Sette mål om netto null utslipp i 2040-årene, senest 2050, i tråd med
global utslippsbane for å begrense global oppvarming til 1,5 grader C.
3. Plan: Legge fram klimamål og tiltak for 2030 som gjenspeiler en rettferdig del av global
utslippsreduksjon på 50% innen 2030.
4. Gjennomføring: Starte gjennomføring av tiltak umiddelbart, og vise til minst ett konkret
eksempel på tiltak som gjennomføres.
5. Rapportering: Forplikte seg til å rapportere årlig framgang, gjennom etablerte plattformer
og initiativer.
Dette er mål som Asker kommunen allerede ligger som nasjonale mål, eller som ambisjoner
som Asker allerede har satt seg som del av arbeidet med FNs bærekraftsmål, i og som vil
ytterligere detaljeres i den kommende Temaplan Handling mot klimaendringene. Asker
kommune har allerede vedtatt å delta i Covenant of Mayors, som også er et av de foretrukne
rapporteringssystemene som anbefales av kampanjen Race to Zero.
Temaplan Handling mot klimaendringene
Definering av egne mål og tiltak, med konkretisering av spesielle eksempler på tiltak, skal
informeres innen september 2021, og vil inngå som en naturlig oppfølging av Temaplan
Handling mot klimaendringene.
Det er derfor ikke knyttet kostnader, ytterligere forpliktelser eller vesentlig merarbeid til
Askers deltagelse i kampanjen Race to Zero.

