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KJÆRE KOLLEGAER - INVITASJON TIL ORDFØRERMØTE 7. FEBRUAR 2019 
 
Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019. Prisen som europeisk miljøhovedstad er en stor 

anerkjennelse fra EU på at vi forstår tiden vi lever i og tar framtidas utfordringer på alvor. Dette 

er ikke bare en pris for Oslo, men en stor annerkjennelse for hele vår region.  

 

Miljøhovedstadsåret 2019 gir oss en mulighet til å engasjere, mobilisere og inspirere 

innbyggere, næringsliv, kommuner og andre organisasjoner til miljø- og klimavennlige valg. 

Det vil være et omfattende program gjennom hele året i Oslo og regionen. Det er fortsatt mulig 

å melde inn aktiviteter og arrangementer. Programmet for miljøhovedstadsåret oppdateres 

kontinuerlig på www.miljohovedstaden.no og på www.osloregionen.no  

 

Invitasjon til ordførermøte 7. februar kl 0900 i Festgalleriet, Oslo rådhus 

 

Som styreleder for Osloregionen og byrådsleder i Oslo inviterer jeg til et ordførermøte i 

Festgalleriet i Oslo rådhus, for å vise frem en samlet region i miljø- og klimaarbeidet.  

Styret i Osloregionen stiller seg også bak dette og vi ønsker at miljø- og klimaarbeidet 

bekreftes gjennom signering av en ordførererklæring. Vedlagt er utkast til ordførererklæring 

som vi håper ordførere/fylkesordførere/fylkesrådsleder i regionen vil stille seg bak. For 

eventuelle spørsmål eller kommentarer til innholdet i erklæringen, ta kontakt med 

saksbehandler Eva Næss Karlsen.  

 

Foreløpig program - ordførermøtet 

08.30 Kaffe/te og croissanter  

09.00 Velkommen ved byrådsleder Raymond Johansen 

09.10 Innlegg ved styrets nestleder Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen kommune  

09.15 Signeringsseremoni  

09.30 Fotoseanse av ordførere/fylkesordførere/fylkesrådsleder med ordførerkjede  

09.45 Avgang til Nationaltheatret konferansesenter 

 

 

Ordførermøtet vil gjennomføres i forkant av BEST-konferansen som arrangeres samme dag, kl 

10-16, på Nationaltheatret konferansesenter (tidl KS Agenda Møtesenter). Ordførererklæringen 

http://www.miljohovedstaden.no/
http://www.osloregionen.no/
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vil bli presentert på konferansen, sammen med mye annet spennende program. Programmet for 

BEST2019 oppdateres kontinuerlig her.  
 
Frist for påmelding til ordførermøtet er 17. januar. Her er lenker til påmelding: 
Påmelding til ordførermøtet. 
Påmelding til BEST-konferansen. 
 
 
 
Velkommen! 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Raymond Johansen 
styreleder 

 

  
  
Godkjent elektronisk 

 

Vedlegg: Utkast ordførererklæring per 04.12.2018.pdf 

 

https://www.facebook.com/BEST-konferansen-1426945820870272
https://www.facebook.com/BEST-konferansen-1426945820870272
http://www.trippus.net/Best2019-Ord
http://www.trippus.net/Best2019-D

