
 

 

Finale 

Innovasjonscamp 2019 om 

Bærekraftige byer og samfunn 
 

 
Foto: Osloregionen/Amanda Iversen Orlich 

 

Tid:     14. november, kl 0930-14  

Sted:  Oslo rådhus, Bankettsalen 

Arrangør: Osloregionen i samarbeid med Ungt 

Entreprenørskap 

Påmelding: Meld deg på her (gjelder ikke finalelag 

m. lærer eller jurymedlemmer)  
 

 

 

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/arrangement/bestilling/bestilling.aspx?Arrangement=1fa4f88c-8cf3-4559-8d5c-872c50074922
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Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen og i videregående skole. 

Innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et 

reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen 

et avgrenset tidsrom. Innovasjonscamp stimulerer til økt kreativitet, bedre evne til 

samarbeid, økt evne til organisering og arbeidsfordeling, styrket mot til å lære gjennom å 

prøve og feile og høyere bevissthet om informasjonsinnhenting økt kjennskap til ulike 

presentasjonsteknikker. 

Oppdraget om Bærekraftige byer og samfunn er gitt av Osloregionen og definert av 

Osloregionens faggruppe for Areal, Transport og Klima. Oppdraget er gitt til 20 skoler i 

Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark. Elevene har jobbet med oppdraget i grupper på 3–6 

elever og presentert løsninger for en lokal jury. Det er kåret en vinner fra hver skole, ut 

ifra gitte kriterier.  Vinnerlaget fra hver skole skal delta i finalen den 14. november i Oslo 

rådhus. I finalen skal de 3 beste løsningene kåres og premieres.  

 

PROGRAM  

 

0930 - 10:30 Registrering, enkel servering 

 Garderobe i underetasjen må benyttes 

 Finalelagene stiller opp til foto kl 1015 i Festgalleriet  

10:30 - 10:40 Fotoseanse – «klassebilde» av alle finalister og byrådsleder 

10:45 - 10:55 Velkommen til Oslo rådhus og finale i Osloregionens 

innovasjonscamp v/byrådsleder Raymond Johansen 

10:55 - 11:05 Bakgrunn for oppdraget, om lokale innovasjonscamp og 

finalen v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen og Petter 

Skotland, Ungt Entreprenørskap Akershus 

11:05 - 12:05 Finale del 1: Finalister presenterer sin løsning for publikum 

og for juryen. Hver gruppe har inntil 4 min til rådighet. 

12:05 - 12:35  Lunsj 

12:35 - 13:30 Finale del 2: Finalister presenterer sin løsning for publikum 

og for juryen. Hver gruppe har inntil 4 min til rådighet. 

13:30 - 13:45  Jurymøte 

13:45 - 14:00  Premiering av 3 vinnergrupper, ved juryleder Øyvind Såtvedt 

og Rikke Dahl Monsen, sekretariatet for miljøhovedstaden.  

14:00 – 14:15  Fotoseanse av vinnergruppene  
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OM OPPDRAGET TIL ELEVENE «Fremtidens by og tettstedsutvikling» 
  
Osloregionen er en av storbyregionene i Europa med høyest befolkningsvekst. Samtidig 

står vi foran alvorlige klimaendringer. Dette har konsekvenser for hvordan vi planlegger 

og utvikler samfunnet vårt, blant annet hvordan byer, tettsteder og transportsystemet 

utvikles og hvordan få en bærekraftig samfunnsutvikling totalt sett. 

 

Osloregionen er et strategisk samarbeid som omfatter 83 kommuner, inkl. Oslo 

kommune og fem fylkeskommuner (Akershus, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland 

fylkeskommuner). Målet er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og 

bærekraftig region i Europa. Målet skal nås gjennom utvikling av sterke byer i regionen, 

basert på ulike regionale fortrinn, og samordnede areal og transportløsninger som 

ivaretar klima og miljø.  

 

I 2019 er Oslo europeisk miljøhovedstad. I den anledning signerte 50 ordførere den 7. 

februar en ordførererklæring om at Osloregionen skal være Europas ledende 

hovedstadsregion på miljø og klima.  

 

 
 

Osloregionen har invitert videregående skoler til å komme med forslag til løsninger på 

noen av regionens utfordringer på bærekraftig by- og tettstedsutvikling. For å lykkes med 

utviklingen må løsningene ivareta miljø- og klimahensyn og innbyggere og næringsliv må 

bli involvert.   

 

Oppdraget handler om samfunnsinnovasjon, dvs. å finne nye løsninger på ulike 

utfordringer samfunnet står overfor, og der offentlige, private, frivillige og andre sivile 

aktører arbeider i felles retning. 

 

 

http://www.osloregionen.no/
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Oppdraget - Hvordan skal vi lykkes med en bærekraftig by- og tettstedsutvikling i 

Osloregionen?  

Elevene skal foreslå løsninger på et av tre følgende spørsmål/deltema: 

1. Hva er fremtidens transportløsninger og byutvikling? Mange unge velger å ikke ta 

førerkort eller å ha egen bil. Teknologiutvikling, som digitalisering, utvikling av 

autonome kjøretøy, endringer i hvor vi bor og andre samfunnsendringer vil gjøre at 

vi i fremtiden vil transporteres på andre måter enn i dag. 

 

Oppgaven: Lag forslag til fremtidens transportløsninger og/eller byutvikling i en 

utvalgt by 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? 

   

2. Hvordan involvere og engasjere befolkningen til lavutslippssamfunnet?  

I fremtidens lavutslippssamfunn vil vi mest sannsynlig leve annerledes enn i dag, 

Samtidig er det motstand mot endringer, f.eks. mot bompenger og andre tiltak for 

å redusere utslipp. I forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg er 

dette et tema som har fått mye fokus.  

 

Oppgaven: Lag forslag til kampanje og tiltak som mobiliserer innbyggere til en mer 

bærekraftig livsstil, reduserer bruk av bil og økt bruk av kollektivtransport og som 

bidrar til å redusere miljøulemper og klimagassutslipp. 

 

3. Hvordan redusere forbruket og bruk av naturressurser? Den 29. juli var jordas 

overforbruksdag for 2019, dvs denne dagen hadde vi brukt opp naturressursene 

for 2019 som naturen greier å gjenopprette i løpet av ett år.   

 

Oppgaven: 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, osv.  

                      

https://www.nrk.no/norge/rapport_-jordas-ressurser-for-i-ar-er-brukt-opp-1.14641222
https://www.nrk.no/norge/rapport_-jordas-ressurser-for-i-ar-er-brukt-opp-1.14641222

