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Disposisjon for Osloregionens ordførererklæring 2.0 
 
Gjennom 2021 har det vært planer for å revidere Osloregionens Ordførererklæring fra 2019, i lys 
av politiske og organisatoriske endringer i organisasjonen, samt nye nasjonale, klimapolitiske 
retningslinjer gjennom bl.a Klimakur 2020 og Klimaplan 2021-2030. I denne saken foreslås det en 
revidert fremdriftsplan med sikte på signering av den nye erklæringen i juni 2022, samt en 
disposisjon for innholdet i erklæringen.  
 
Bakgrunn: 
I mai 2021 behandlet Osloregionens faggruppe for klima- og miljø prosessplan for en revidert 
ordførererklæring. Ifølge planen skulle det foreligge et utkast til erklæring i dagens møte, men arbeidet 
er noe forsinket på grunn av bl.a prioritering av Race To Zero-kampanjen hvor hele 18 kommuner i 
regionen nå er med. Sekretariatet mener likevel det er realistisk å ferdigstille den nye erklæringen til 
signering i et representantskapsmøte i juni. Den reviderte prosessplanen ser slik ut: 
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Saksfremstilling: 
I prosessen med å utarbeide en disposisjon har sekretariatet fått bistand av faggruppens leder Bente 
Elsrud Anfinnsen (Ringerike) og nestleder Gisle Haakonsen (Oslo). Vi har vurdert både innhold og 
oppbygging for erklæringen, og ikke minst vurdert hvilke områder innenfor klima og miljø som ikke er 
dekket i eksisterende erklæring. Forslaget til disposisjon følger vedlagt. 
 
I faggruppenes diskusjon ønsker vi spesielt innspill på: 
 

 Er det tematiske områder som bør legges til eller tas ut av disposisjonen? 
 Ambisjonsnivå: Kommunene har ulike prioriteringer, organisering og fremdrift innenfor klima- og 

miljøarbeidet. Er det et mål at flest mulig kommuner bør kunne stille seg bak innholdet i den, 
eller bør den være såpass ambisiøs og forpliktende at noen kommuner kanskje ikke vil signere? 

 Lengde, format og tittel/overskrift 
 
Etter diskusjon i faggruppene vil sekretariatet arbeide videre med erklæringen basert på innspillene som 
kommer, med sikte på å legge frem et utkast på gruppenes første møter over nyttår.  
 
 
 Anbefaling: 

1. Sekretariatet arbeider videre med innholdet i Ordførererklæringen 2.0 basert på innspillene i 
møtene. 

2. Det legges til rette for signering av oppdatert ordførererklæring på representantskapets møte i 
juni 2022. 

 
 
 

Utkast disposisjon «Ordførernes klima- og miljøerklæring» 2.0 

I  Innledning/bakgrunn 

 

a Om Osloregionen og ordførererklæring 1.0 

b IPCCs klimarapporter og FNs Miljøprograms GEO-rapporter (om klodens miljøtilstand) 

c Anerkjennelse av mål i Parisavtalen og nasjonale klimamål 

d Nasjonale forventninger og lokal fokus på FNs bærekraftmål (spesielt 8,9,11,13, 15 og 17) 

e Race To Zero: Lokalt press for ambisiøs nasjonal klimapolitikk 

f Ambisiøse, kommunale klimamål 

 

II Kommunenes mulighet og ansvar 

a Økonomiske og juridiske rammebetingelser 

b Klima og miljø som mainstreaming/del av styringssystem og budsjett 

c Klimabudsjett og –regnskap og arealregnskap der det er mulig, overvåke utslippskilder og 
jobbe for utslippsreduksjon, samt etablere gode styringssystemer også for arealforvaltningen 
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III Sektorområder 

a Transport, areal og plan 

o Tilslutning til nullvekstmål og prioritering av kollektiv/sykkel/gange 
o Ladeinfrastruktur og energistasjoner; nasjonal strategi + lokal bistand til arealavsetning 
o Mer godstransport på bane og sjø, reduksjon av gjennomgangstrafikk 
o Kompakt og samordnet areal- og transportpolitikk, Osloregionens ATP-strategi 
o «15-minuttersbyen, implikasjoner 
o Klimarobust arealutvikling 
o Jordvern 
o Karbonlagring i vegetasjon og jordsmonn 
o Vilje til å bruke muligheter i PBL for å stille klimakrav til utbyggingsområder og bygg 

(materialer, maskiner, transport og masser), påvirke nasjonale myndigheter der 
lovverket bør endres 
 
 

b Klima- og naturmiljø 

o Redusere klimagassutslipp; Kommunene bør både lage seg tallfestede mål, jobbe 
systematisk for å redusere direkte klimagassutslipp- OG jobbe med å redusere sitt 
eget, innbyggernes og næringslivets klimafotavtrykk utenfor kommunegrensene.  

o Klimatilpasning; gjøre regionen godt rustet til å takle klimaendringene som forventes 
fram mot 2100. 

o Naturmangfold 
o Vannressursforvaltning (bl.a Oslofjorden), drikkevann og reduksjon av forurensning 
o Grønn ressursforvaltning; samarbeid på tvers av kommunegrenser f.eks. innen 

masseforvaltning 
 
c Næring 

o Sirkulære løsninger (bygg, avfall, gjenbruk/ombruk 
o Grønn næringsutvikling 
o Jordbruk/skogbruk og jordvern 
o OPS 
o Innovasjon, bl.a gjennom støtte fra Klimasats og Enova 
o Samarbeid på tvers av kommunegrensene 

 
IV Virkemidler og tiltak 

a «Pisk og gulrot»/incentiver 

b Påvirkningsarbeid sammen gjennom bl.a. Osloregionen og hver for seg 

c Samarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer 

d Erfaringsdeling og kompetanseutvikling 

  


