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Møte i Osloregionens miljø- og 

klimagruppe 
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4. desember 2019 



 Dato: 12/5/2019 

Agenda – miljø-  og klimagruppe 4. desember  

1. Kort innledning til møtet v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen 

2. Nasjonal veileder for klimabudsjett og –styring. Presentasjon av 
samarbeidsprosjekt, finansiert av Klimasats, v/Astrid S. Landstad, 
Klimaetaten, Oslo kommune 

3. Kan Klimadashbord være et verktøy for norske kommuner/fylkeskommuner? 
v/Farhad Rad, Østfold fylkeskommune 

– Klimadashbord er et mulig et verktøy som kan hjelpe 
kommunene/fylkeskommunene med å se forskjellige statistikker og indikatorer på 
ett sted. Det gir dem også muligheten til å sammenligne seg med hverandre.  

4. Forpliktende internasjonalt samarbeid, signering av Covenant of Mayors, 
v/Guri Bugge, Østfold fylkeskommune 

5. Miljø og klima som satsingsområde i Osloregionens Handlingsprogram 2020  

6. Innovasjonscamp Bærekraftige byer og samfunn – høsten 2019  

– Orientering om prosjektet og diskusjon om oppfølging av resultater 
innovasjonscamp og mulig prosjekt i 2020. 

7. Informasjon om prosjektet Bærekraftig Osloregion v/Barbro Renland Nordby, 
Kunnskapsbyen Lillestrøm 
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 Dato: 12/5/2019 

Ordførererklæringen 
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Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima, signering 7.2.2019.pdf


 Dato: 12/5/2019 

Mandat for miljø- og klimagruppe 

• Gruppens mandat er å være en faglig rådgivningsgruppe på miljø og klima for 
Osloregionens sekretariat. Gruppa skal utarbeide en plan for oppfølging av 
erklæringen og spesielt 10-punktslisten med tiltak, som inkluderer å vise fram 
gode eksempler i miljø- og klimaarbeidet i regionen. Gruppa skal også bidra 
med faglig råd i utvikling av et regionalt klimabarometer (punkt 10 på 
tiltakslisten).  

 

• Tidsperiode for gruppens arbeid: 01.05.2019 - 30.06.2021. Tidsperioden er 
foreslått for å inkludere miljø- og klimaarbeidet i 2019 og 2020, samt tilgang til 
relevant statistikk for rapportering på miljø- og klimaindikatorer og annen 
rapportering våren 2021. 

  

• Sammensetning: Gruppa foreslås sammensatt av personer som 
representerer hele regionen og med kompetanse på et eller flere av 
hovedområdene på ordførererklæringens 10-punktsliste som er Areal og 
transport, Sirkulær økonomi, Innovative anskaffelser/næringsutvikling og 
Miljø- og klimaarbeid i kommuner/fylkeskommuner.  
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 Dato: 12/5/2019 

MILJØHOVEDSTADSÅRET I OSLOREGIONEN – 

NOEN AV AKTIVITETENE HØSTEN 2019 

Gjennomført: 

• Juni – november: Innovasjonscamp på 19 videregående skoler – Finale 14.11. 

• Sommer-høst: Fotoprosjekt 

• 7. september: Bærekraftsfestival Hurdal 

• 13. september:  Oslo Urban Arena – 2 sesjoner i regi av Osloregionen 

• 19. september, Hamar:  
– Bedriftsbesøk Hias 

– Bærekraftsseminar 

– Debatt om matsvinn 

• 20. september: Bioplastseminar Eidsverket 

• Vår-sommer-høst: Skolehageprosjekt Lørenskog 

• 23.-27. september: Oslo Innovation Week 

• 11. oktober: Bærekraftsmarsj – Ås 

• 12. oktober: Mat- og teknologifestival 

• 22. oktober: Sirkulærøkonomi i praksis på Den magiske fabrikken  

• 29. oktober: Romerikskonferansen 

• 5. november: Oppstart av Klimasats-prosjekt om klimabudsjett 
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 Dato: 12/5/2019 

Handlingsprogram 2020 
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Klima og miljø Rolle og 
arbeidsform 

 Følge opp arbeidet med helhetlig plan for Oslofjorden 

 Arbeide for bedre nasjonale rammer for arbeid med sirkulærøkonomi på lokalt og 
regionalt nivå 

 Utarbeide forslag til behandling i styret og interessepolitisk utvalg 

 Delta i relevante høringsprosesser, bl.a. Klimakur 

Dialog med og påvirke 
nasjonale myndigheter 

 Videreføre nettverket for oppfølging av ordførererklæringen om klima og miljø med sikte 
på å utfordre medlemmene og synliggjøre positive resultater på klima- og miljøområdet i 
Osloregionen.  

 Videreutvikle nettverk for sirkulærøkonomi til en læringsarena for medlemmene i 
Osloregionen. 

Skape møteplasser og 
nettverk 

 Følge opp Horizon-prosjektet Bærekraftig Osloregion 

 Følge opp Klimasats-prosjekt Veileder for klimabudsjett 

 Andre relevante prosjekter 

Erfaringsoverføring og 
kunnskapsutvikling 

 Samarbeide med Circular Norway, Norsk senter for sirkulærøkonomi, Zero og andre 
relevante organisasjoner. 

Samarbeide og bygge 
nettverk med andre 
organisasjoner 

 Samle informasjon om klima og miljøstatus i Osloregionen basert på tilgjengelig 
statistikk og egne undersøkelser.  

 Vurdere muligheter for regional sirkulærøkonomisk kartlegging. 

Samle kunnskap, 
statistikk og foreta 
analyser om regionen 

 



 Dato: 12/5/2019 

Innovasjonscamp om bærekraftige byer og samfunn 

Finale Oslo rådhus 14. november 
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 Dato: 12/5/2019 

Innovasjonscamp høsten 2019 – bærekraftige 

byer og samfunn 

• Del av Osloregionens program 
for Miljøhovedstaden 

• Samarbeid med Ungt 
Entreprenørskap 

• Elevene fikk samme oppdrag: 
Klima, miljø, bærekraftige byer 

• 4 fylker (Oslo, Akershus, 
Hedmark, Østfold) 

• 19 skoler, 2000 elever, 80 
jurymedlemmer 

• Finale i Oslo rådhus 14. 
november 

• De 3 beste lagene kommer på 
styremøtet i januar 
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 Dato: 12/5/2019 

Hvem er oppdragsgiver for deres utfordring: 

Faggruppe for Areal, Transport og Klima 

• 20-30 fagpersoner fra kommuner, 
fylkeskommuner, Jernbanedirektoratet 
og Statens vegvesen 

 

Vi jobber med:  

• Kommuneplaner 

• By-/stedsutvikling 

• Arealplanlegging – boliger, skoler, 
næringsliv 

• Transportplanlegging 

• Miljø, klima, samfunnsutvikling 

• Involvere innbyggere og næringsliv 

• Samarbeid mellom kommuner, fylker 
og stat 
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 Dato: 12/5/2019 

3 utfordringer, der dere 

velger en av oppgavene 
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 Dato: 12/5/2019 

Oppgave 1. Fremtidens transportløsninger og 

byutvikling 

• Lag forslag til fremtidens 

transportløsninger og/eller 

byutvikling i en utvalgt by/bydel 

eller tettsted som  

– bidrar til økt attraktivitet for 

byen/tettstedet,  

– som reduserer transportbehov  

– og som reduserer miljøulemper 

og klimagassutslipp.  

• Hvilke konkrete tiltak mener 

dere bør prioriteres?  
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 Dato: 12/5/2019 

Oppgave 2. Hvordan involvere og engasjere 

befolkningen til lavutslippssamfunnet? 

• Lag forslag til kampanje og 

tiltak som  

– mobiliserer innbyggere til en 

mer bærekraftig livsstil,  

– reduserer bruk av bil  

– økt bruk av kollektivtransport 

og  

– som bidrar til å redusere 

miljøulemper og 

klimagassutslipp.  
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 Dato: 12/5/2019 

Oppgave 3. Hvordan redusere forbruket og bruk 

av naturressurser 

• Lag forslag til kampanje og 

tiltak som reduserer 

forbruk/bruk av ressurser,  

– f.eks. mindre innkjøp av klær 

eller andre produkter, 

redusere bruk av plast, 

redusere matsvinn, 

gjenbruk/ombruk.  
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