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Oppfordrer Osloregionens medlemmer om å blir 

med på kampanjen «Race to Zero» 
 
Oslo kommune, C40 og Osloregionen samarbeider om et initiativ for å mobilisere 
deltakelse fra norske byer og kommuner til FNs klimapanels kampanje Race to Zero 
(RTZ). Formålet med kampanjen er å legge press på verdens regjeringer til å sette 
ambisiøse klimamål under klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november. C40 sitt 
mål er å mobilisere minst 1000 byer og kommuner verden over til å delta.  
 
Styret i Osloregionen oppfordrer alle medlemmer om å delta i Race to Zero-
kampanjen. Dette er som en del av oppfølgingen av "Osloregionens 
ordførererklæring om klima og miljø", som ble signert 7. februar 2019 om felles 
innsats for å bli Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima.  
 
Osloregionens sekretariat har utarbeidet forslag til saksfremlegg og underlag til bruk 
for kommunene i deres vurdering av deltagelse av kampanjen. Vedlagt er forslag til 
saksfremlegg og et bakgrunnsnotat med mer informasjon om hva tilslutning til Race 
to Zero innebærer. 
 
Det er ingen frist for å slutte seg til kampanjen, utover å gjøre det før COP26 i 
november. For å skape ekstra oppmerksomhet om norske kommuners engasjement, 
ønsker vi å sette en frist i vårt prosjekt. Alle som melder seg innen 15. september, vil 
bli invitert til et høynivåmøte i oktober med ledere i C40, politikere og ledere i 
miljøorganisasjoner i Norge og internasjonalt, samt være med i kampanje på sosiale 
medier om Race to Zero.  
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med Osloregionens sekretariat, ved Eva Næss 
Karlsen eller Merete Agerbak-Jensen.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Såtvedt 
Direktør 
Osloregionens sekretariat 
 
Vedlegg: Bakgrunnsnotat – beskrivelse av Race to Zero 
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mailto:eva.nass.karlsen@osloregionen.no
mailto:eva.nass.karlsen@osloregionen.no
mailto:merete.agerbak-jensen@byr.oslo.kommune.no

