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FORSLAG TIL SAKSFREMLEGG OM Å SIGNERE OSLOREGIONENS 
ORDFØRERERKLÆRING OM KLIMA OG MILJØ 2022 

 

 

Tilslutning til og signering av Osloregionens 
ordførererklæring om klima og miljø 2022 

 

Forslag til vedtak: 

Navn på kommune v/ordfører…….. slutter seg til Osloregionens ordførererklæring om klima 
og miljø og vil signere den i forbindelse med Osloregionens representantskapsmøte 2. juni 
2022. 

(Frivillig tillegg: Navn på kommune vil i det videre klima- og miljøarbeidet ha spesiell fokus på 
følgende tiltak:  

   

   

 ) 

 

Saksfremstilling: 

Bakgrunn 

Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR) er et strategisk samarbeid som består av 64 
kommuner på Østlandet. Dette er kommuner fra Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark 
fylkeskommuner og Oslo. Navn på kommune er medlem i Osloregionen IPR. 

I februar 2019 undertegnet 54 ordførere i Osloregionen «Osloregionens ordførererklæring 
om miljø og klima» i Oslo Rådhus. Bakgrunnen for erklæringen var Oslos status som 
europeisk miljøhovedstad samme år, og et ønske fra ordførere og andre kommuner i 
regionen om å vise ambisjoner på dette feltet for en samlet region. En uttalt målsetting i den 
gjeldende ordførererklæringen er at Osloregionen skal være «Europas ledende 
hovedstadsregion innen miljø og klima».  

Gjennom 2021 og i starten av 2022 har det vært arbeidet med en ny ordførererklæring i 
Osloregionens administrative og politiske organer. Det er flere forhold som ligger bak 
beslutningen om å revidere erklæringen til en ny versjon, behandlet og anbefalt av 
Osloregionens styre 11. februar 2022: 

 Osloregionen ble i 2020 omdannet fra en samarbeidsallianse til et interkommunalt 
politisk råd (IPR) 

 Mange kommuner i regionen har hatt skifte av ordførere etter kommunevalget i 2019 
og Stortingsvalget i 2021 

 Internasjonale og nasjonale klimamål er betydelig forsterket, samtidig som det er 
utviklet nye klimapolitiske føringer blant annet gjennom «Klimakur 2020» og 
Klimaplan 2021-2030. 

 Økt kunnskap og oppmerksomhet om sammenhengen mellom klimaendringer og 
naturkrise (tap av naturmangfold) gjennom bl.a. fra FNs klimapanel og det 
internasjonale naturpanelet. 
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Prosess 

Den nye ordførererklæringen har vært utviklet, på høring og drøftet i flere omganger i 
Osloregionens administrative faggrupper i perioden oktober 2021 – februar 2022. 

11. februar 2022 fattet Osloregionens styre følgende vedtak: 

«Utkast til Ordførererklæring «2.0» for klima og miljø, med de endringer som fremkom i 
møtet, legges til grunn for behandling i medlemskommunene i forkant av signering på 
Representantskapsmøtet i juni. Sekretariatet utarbeider et grunnlag til saksfremlegg som kan 
benyttes i kommunenes videre saksbehandling.» 

I perioden mars-juni 2022 arbeider Osloregionen IPR med å mobilisere regionens 64 
ordførere/medlemskommuner til å slutte seg til den reviderte ordførererklæringen slik at det i 
perioden skal være tid til behandling av innholdet i kommunenes politiske organer.  

Signering av Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø vil skje i forbindelse med 
Representantskapets møte i Oslo Rådhus torsdag 2. juni 2022. 

 

Kort om innholdet i erklæringen 

Innledningsvis i erklæringen (vedlagt) bemerkes det at Osloregionen er en av 
hovedstadsregionene i Europa med raskest befolkningsvekst. De 64 medlemskommunene 
representerer 2,3 millioner innbyggere, og i 2020 stod Osloregionen for 22 % av de totale 
klimagassutslippene i Norge. Hele 50 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikk kom fra 
denne regionen. 

Ordførererklæringen slår fast at verdens klima- og miljøtilstand er forverret siden signeringen 
av den første erklæringen i 2019, og at endringene er synlige også i vår region. Hvis 
Osloregionens ambisjon fortsatt er å være «Europas ledende hovedstadsregion innenfor 
klima og miljø» er det behov for å fornye og forsterke ambisjonene. 

Videre følger at ordførerne som signerer erklæringen anerkjenner både internasjonale og 
nasjonale klima- og miljømål, og vil bidra aktivt til å nå målene. Dertil at man vil legge press 
på nasjonale myndigheter for å iverksette nødvendige tiltak, gi kommunene nødvendige 
økonomiske og juridiske verktøy for å kunne bidra - samt å være pådriver for at staten og 
fylkeskommunene i sine roller som bl.a utbygger, innkjøper og eiendomsbesitter bidrar til å 
kutte utslipp i Osloregionen. Erklæringen fremholder også at kommunene i regionen vil 
samarbeide aktivt med internasjonale organisasjoner som C40, og at de vil integrere FNs 
bærekraftsmål i sin planlegging og drift. 

 

Erklæringen har fire tematiske avsnitt med konkrete tiltak og ambisjoner: 

 

 Klima 

 Miljø- og naturforvaltning 

 Areal- og transportplanlegging 

 Grønn næringsutvikling 

 

I tillegg er det et avsnitt om virkemidler og tiltak, samt et frivillig tillegg hvor ordførerne kan 
skrive inn ett eller flere tiltak de vil ha spesiell fokus på i sin kommune.  
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Forslag til vedtak: 

Navn på kommune v/ ordfører…….. slutter seg til Osloregionens ordførererklæring om klima 
og miljø og vil signere den i forbindelse med Osloregionens representantskapsmøte 2. juni 
2022. 

(Frivillig tillegg: Navn på kommune vil i det videre klima- og miljøarbeidet ha spesiell fokus på 
følgende tiltak:  

   

   

 ) 

 

 


