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Sak 4. Oppfølgingsplan 2021 av 

ordførererklæringen 

Faggruppe Klima og Miljø

17.03.2021
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Dato: 3/17/2021

Kort om ordførererklæringen

• Formålet: vise fram en samlet region i miljø- og 

klimaarbeidet, med mål om å være Europas ledende 

hovedstadsregion på miljø og klima. 

• Innholdet i erklæringen er forankret i Osloregionens 

strategier, men representerer samtidig noe nytt i 

regionens satsing

• Hovedfokus - vise fram gode eksempler i miljø- og 

klimaarbeidet, som bidrar til læring og er til inspirasjon. 
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Dato: 3/17/2021

1. Mål å være «Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima». 

Oppfølgingspunkter:

• Gjennomføre oppfølgingsplanen totalt sett vil svare på hovedpunkt 1 i erklæringen

• Årlig rapport på Klimastatus

• Revidere /lage ny ordførererklæring for signering i 2021
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Dato: 3/17/2021

2. Anerkjenner kommuners og fylkeskommuners rolle

Oppfølgingspunkter:

• Følge opp prosjektet «Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy»

– Promotere webinarer/kurs/arrangementer som er en del av veilederprosjektet overfor 

Osloregionens medlemmer

• Kommunene inkludere miljø- og klima i plan- og styringssystem og rapportere på 

fremdrift i årlig rapport på klimastatus.

– I Osloregionens medlemsundersøkelse 2021, inkludere spørsmål om 

klimabudsjett/styringssystem om klimaarbeidet. 

• Vise frem gode eksempler på klimatiltak Klimastatus 2021.

• Vise frem gode eksempler for klimatilpasning i Klimastatus 2021

– Klimatilpasning tema for Klimaskole-arrangement våren 2021
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Dato: 3/17/2021

3. Inviterer kommuner, fylkeskommuner, regioner i Norge og 

internasjonalt til forpliktende samarbeid

Oppfølgingspunkter:

• Dele informasjon om Osloregionens arbeid på miljø og klima. 

• Dele informasjon om og bidra med erfaringsutveksling på bruk av FNs bærekraftsmål i 

planarbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Følges opp høsten 2021.

• C40-samarbeid

– Mobilisere til deltagelse i kampanjen Race to Zero

• koordinere med Viken mht rapportering og CoM

– Vurdere andre aktiviteter for samarbeid

7



Dato: 3/17/2021

4. Inviterer bedrifter, forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner til å 

delta i utvikling av innovative løsninger

Oppfølgingspunkter:

• Følge opp Osloregionens samarbeidsavtaler, bl.a.:

– Smart Innovation Norway 

– Leverandørutviklingsprogrammet

– Oslo Business Region

– Circular Norway

– Horisont Bærekraftig Osloregion

– Oslo Met, mulig CONCORDE-prosjekt

• Mobilisere næringsliv, FoU, klynger i Osloregionen til å søke Grønn Plattform, og andre 

relevante program

• Inkludere involvering av Osloregionens Næringsgruppe
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https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/


Dato: 3/17/2021

5. Forventninger til nasjonale myndigheter om 

rammebetingelser og virkemidler 

Oppfølgingspunkter:

• Delta i relevante hørings- og planprosesser, bl.a. Klimaplan 2021-2030, NTP 2022-2033, 

nasjonal strategi sirkulær økonomi, grensekryssende jernbane(TEN-T), 

• Være en pådriver overfor nasjonale myndigheter for gode rammebetingelser og 

virkemidler, herunder forpliktende samarbeid på tvers av forvaltningsnivå
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Dato: 3/17/2021

6. Følge opp 10-punktliste med tiltak innenfor fire hovedområder 

10

Areal og transport Oppfølgingspunkter

6.1. Utvikle attraktive byer og tettsteder etter prinsipper for kompakt 

og miljøvennlig stedsutvikling 

• Følge opp ATP-strategien og ATP-gruppen bistå i oppfølging

• Samle informasjon/statistikk

• Pådriver overfor nasjonale myndigheter

6.2. Utvikle lokale transportsystemer som fremmer byutvikling og 

mating mot jernbanen i de regionale knutepunktene 

6.3. Bidra til utbygging av infrastruktur for fossilfrie drivstoff 

6.4. Styrke Osloregionens sammenhengende grønnstruktur og 

landbruksområder og sikre dem mot oppdeling og nedbygging 

• Følge opp verktøy for beregning av klimaeffekt av 

arealbruksendringer, nedbygging av grønt areal, beregning 

av klimagassutslipp ved arealbruksendringer

• Erfaringsdeling og info om hvordan kommunene kan bruke 

verktøy i planarbeid?

Sirkulær økonomi

6.5. Arbeide for økt materialgjenvinning, gjenbruk/ombruk, sortering, 

øke verdiskaping fra avfallsressurser (f.eks. økt biogassproduksjon) 

• Pådriver overfor nasjonale myndigheter

• Klimaskole våren 2021



Dato: 3/17/2021

6. Følge opp 10-punktliste med tiltak innenfor fire hovedområder 

Verdiskaping og kompetanse Oppfølgingspunkter

6.6. Aktivt bruke rollen som offentlig innkjøper til å skape 

marked for innovative og bærekraftige løsninger

• Samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet

Erfaringsutveksling og læring

6.7. Bygge videre på eksisterende klimanettverk og 

samarbeid i regionen 

• Faggruppe for Klima og Miljø arena for 

erfaringsutveksling og læring

• Osloregionens klimaskole

• Jevnlig rapportering på utvikling på indikatorer

6.8. Sikre at alle kommuner har tilgang til klimanettverk 

6.9. Legge til rette for samarbeid på tvers av nettverkene 

6.10. Følge utvikling i miljø- og klimaarbeidet gjennom et 

regionalt klimabarometer som rapporterer jevnlig på 

utvikling på utvalgte klimaindikatorer. 
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Dato: 3/17/2021

Spørsmål til diskusjon

• Kommentarer/innspill til oppfølgingspunkter?

• Regionalt klimabarometer (punkt 10 i nåværende ordførererklæring): Hvilke indikatorer 

tenker du at kunne være mest nyttig å sammenlikne på tvers av kommunene, når målet 

er å gi oppmuntring til handling?
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Dato: 3/17/2021

Sak 5 

ORDFØRERERKLÆRING 2.0 – PLAN 

FOR OPPDATERING

Faggruppe Klima og miljø

17.03.2021
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Dato: 3/17/2021

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering

• Gjeldende ordførererklæring fra 2019  signert av 54 ordførere i Osloregionen.

• Er fulgt opp gjennom enkelttiltak og årlige handlingsplaner

• Mange nye ordførere  og nye kommunegrenser etter kommunevalget i 2019

• Osloregionen er i etterkant omdannet til interkommunalt politisk råd

• Nye klimapolitiske rammebetingelser i Klimakur 2030  og Klimaplan 2022-2030

• Oppdatering hjemlet i nye strategiske føringer  for Osloregionen vedtatt høst 2020
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Dato: 3/17/2021

Forslag til innhold, fremdrift og prosess

• Ingen full revisjon, oppdateringer og tilføyelser

• Signering høst 2021 – i forbindelse med BEST-konferanse?
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17. mars: 
prosessplan til 
behandling i 

faggruppe klimaog 
miljø

26. mai: Utkast til 
oppdatert erklæring 

behandlles i 
faggruppe klima og 
miljø + evt.andre 

faggrupper senere

24. september: 
Styrebehandling av 
oppdatert erklæring

Høst 2021: 
Signering ifm. 

rep.skap eller annet 
fellesmøte med 

ordførerne



Dato: 3/17/2021

Spørsmål til diskusjon

 Behov for justeringer i erklæringens format, innhold eller oppbygging?

 Er det tematikk som bør forsterkes, for eksempel: 

 Bærekraftmål

 Klimatilpasning

 Natur/miljø 

 Annet?

 Internasjonalt samarbeid gjennom f.eks Race to Zero?

 Områder i erklæringer som bør tas ut/er uaktuelle?
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Dato: 3/17/2021

Sak 6a.

Klimastatus 2021 – disposisjon, 

innhold, fremdriftsplan

Faggruppe  Klima og miljø

17.03.2021
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Dato: 3/17/2021

Forslag til disposisjon, format og fremdrift

• Bærende elementer: Kommunefordelt utslippsstatistikk  og gode klimahistorier fra 

regionen  (som i 2019 og 2020)

• +/- 30 sider

• Ferdigstilles til representantskapets møte 10. juni
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Dato: 3/17/2021

De gode klimahistoriene

• I utgangspunktet tiltak som er igangsatt i 2020 eller med viktige milepæler i 2020

• 250-500 ord 

• Oppgi fotokreditering (og evt. rettigheter)  til illustrasjoner

• Kort beskrivelse av finansiering, for eksempel delfinansiering fra Klimasats

• Kan også brukes i Osloregionens sosiale medier, f.eks. Facebook-kampanje gjennom 

sommeren

• Deadline 30. april – tips gjerne kolleger i kommunen
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Dato: 3/17/2021

Spørsmål til diskusjon

• Behov for endringer i format?

• Innhold som mangler eller bør forsterkes?
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Dato: 3/17/2021

Sak 6b

Klimastatus 2021 –

Noen foreløpige analyser på 

kommunefordelte utslippstall 2019

Faggruppe  Klima og miljø

17.03.2021

21



Dato: 3/17/2021

Utvikling utslippstall Osloregionen

• Miljødirektoratet har publisert kommunefordelte utslippstall for 2019.

• Utslippene i Osloregionen har gått ned med 5 % fra 2018 til 2019.  

• Foreløpige beregninger* viser også at Osloregionen stod for 24 % av de nasjonale 

utslippene i 2019 og for 51 % av de nasjonale utslippene i veitrafikken.

* Beregninger gjort etter første publisering av tall i januar 2021.
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Dato: 3/17/2021

Kommunefordelte utslippstall Osloregionen – noen hovedtall

2018 2019 Endring 2018-2019

Oslo 1 357 801 1 267 060 -6,7 %

Viken 4 277 016 4 106 170 -4,0 %

Innlandet 2 292 727 2 151 720 -6,2 %

V&T-kommuner 885 558 844 969 -4,6 %

Totalt Osloregionen 8 813 101 8 369 920 -5,0 %
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Utslipp i 2019 i tonn CO₂-ekvivalenter
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Dato: 3/17/2021

Sak 7. Race to Zero-kampanjen

Faggruppe  Klima og miljø

17.03.2021
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Dato: 3/17/2021

Race To Zero-kampanje og webinar 24. mars

• Race To Zero: Global kampanje organisert av FNs Klimakonvensjon (UNFCCC).

• Mål: Mobilisere byer og kommuner til det grønne skiftet foran COP26 i Glasgow i 

november 2021

• Webinar 24. mars kl. 15-16 i regi av C40-kontoret i Oslo og Oslo kommune

• Invitasjon snart ute via e-post og Facebook
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https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign


Dato: 3/17/2021

Innledere på webinaret

Innlegg om hva, hvorfor og hvordan slutte seg til fra: 

• Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten i Oslo Kommune

• Josh Alpert, C40, prosjektleder Race to Zero

• Øyvind Såtvedt, direktør Osloregionen

• Karine Herzberg, spesialrådgiver Oslo kommune

• Guri Bugge, prosjektleder, Viken fylkeskommune

• Gaute Hagerup, moderator og daglig leder C40 Oslo-kontor

• Bli med, da vel!   
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Dato: 3/17/2021

Sak 8. KLIMAPLAN 2021-2030 –

STATUS BEHANDLING I STORTINGET 

OG OSLOREGIONENS INNSPILL

Faggruppe  Klima og miljø

17.03.2021
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Dato: 3/17/2021

Viktige milepæler

Aktiviteter til nå:

• 15. desember : Møte med statsråd Rotevatn

• Meldingen lagt frem 8. januar

• Osloregionen i (digital) høring  2. februar, høringsnotat  utarbeidet  i samarbeid med bl.a
arbeidsgruppe klima og miljø

• Webinar i regi av Osloregionen 18. februar med Ola Elvestuen, Stefan Heggelund og 
Åsmund Aukrust samt tre av våre ordførere

Aktiviteter  fremover:

• Kartlegge fremdriftsplan for avgivelse av komiteinnstilling og stortingsvedtak

• Kommunikasjonsaktiviteter, f.eks. kronikk med fokus på kommunenes rolle

• Inkorporere viktige punkter fra  Osloregionens høringssvar i arbeidet med NTP

• Annet?
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Dato: 3/17/2021

Sak 9 FORPROSJEKT –

OSLOREGIONEN 2030

Faggruppe Klima og Miljø

17.03.2021
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Dato: 3/17/2021

Bakgrunn

• De strategiske føringene 2021-2024 inneholder aktiviteter på alle innsatsområdene om 

vurdering av gjeldende strategier, utvikling av nye strategier, eller samle kunnskap og 

statistikk om utviklingstrekk i regionen. 

• Osloregionen med ny juridisk status og endret medlemssammensetning

• Covid-19-pandemi og konsekvenser

=> Behov for å igangsette et prosjekt, på tvers av innsatsområdene

• Prosjektet vil se på utviklingen, nye utfordringer og samarbeidet i Osloregionen frem mot 

2030 i en bredt perspektiv.
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Dato: 3/17/2021

Forprosjekt – igangsettes våren 2021 – 2 hovedleveranser

1. Utredning av sentrale utviklingstrekk og trender som påvirker det geografiske området 
som Osloregionen interkommunalt politisk råd dekker. 

2. Vurdering av regionalt samarbeid og Osloregionen interkommunalt politisk råds rolle

• Invitert til anbudskonkurranse med svarfrist 26. mars

• Evt forhandlinger og kontraktsinngåelse, med oppstart ca 12. april.

• Prosjektperiode 12. april – 1. september

• Spørsmål til ATP-gruppa: 

– Synspunkter på innhold i forprosjekt?

– Innspill på relevante rapporter? 

– Ber om kommentarer senest 24. mars.
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Dato: 3/17/2021

Milepæler forprosjekt og mulig hovedprosjekt
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Dato: 3/17/2021

Sak 10. 

BEST-KONFERANSEN 2021
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Dato: 3/17/2021

Formål, målgruppe, tid og sted

• Formålet: BEST-konferansen 2021 vil fokusere bredt på utfordringene og mulighetene i 

Osloregionen fremover, med viktige nasjonale og internasjonale trender, koronapandemi 

og virkningene av denne som bakteppe. Hvordan skal Osloregionen styrke sin 

konkurransekraft og bærekraft mot 2030?

• Målgruppe: kommuner og fylkeskommuner, næringsliv og andre som er opptatt av 

utvikling i hovedstadsregionen som en internasjonalt konkurransedyktig region.

• Tidspunkt: Høsten 2021

• Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

37



Dato: 3/17/2021

Programkomite

• Ingar Vaskinn, Kongsberg kommune (faggruppe Næring)

• Anna Gyüre-Szamosi, Fredrikstad kommune (faggruppe Næring)

• Anne Huse, Kongsvingerregionen (faggruppe K&M)

• Gisle Haakonsen, Oslo kommune (faggruppe K&M)

• Peter Austin, Oslo kommune (faggruppe ATP)

• Jarle Snekkestad, Gjøvikregionen (faggruppe ATP) 

+ sekretariatet i Osloregionen
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Dato: 3/17/2021

Foreløpig programskisse –

Kom gjerne med innspill til deltema og innledere

39

Tema Tid Innhold Kommentar

10-10:30 Registrering, kaffe

BOLK 1 – Åpningssesjon 

– innledende sesjon om 

utfordringsbildet

10:30 Innlegg v/styreleder og byrådsleder 

Raymond Johansen

Innledende sesjon, der får presentert nåsituasjonen, 

utfordringsbilde, trender og utviklingstrekk mot 2030

Samfunnsutvikling, økonomisk utvikling mot 2030, etter 

pandemi, Osloregionens konkurransekraft og attraktivitet

12:00 Lunsj

BOLK 2 –

Grønn gjenoppbygging

12:45 Sesjon 2 om grønn gjenoppbygging,sterke klynger i 

regionen. «Grønne veikart for Osloregionen»

14:00 Kaffepause

BOLK 3 

Regional utvikling, 

flerkjernet utvikling

14:20 BOLK 3 – Regional utvikling, flerkjernet utvikling

Sesjon 3: Flerkjernet utvikling, regionalt samarbeid mot 

2030, transportsystem, byutvikling

BOLK 4 - avslutning 15:30 Oppsummering, avslutning



Dato: 3/17/2021

Sak 11. PLAN FOR HØRING 

NTP 2022-2033
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Dato: 3/17/2021

FORELØPIG PLAN OPPFØLGING NTP 2022-2033 VÅREN 2021

Hva Når hvem

Faggruppemøter mars - presentere plan for NTP-prosess våren 2021 16., 17. og 23.3. ATP- og K&M-gruppe, KG-gruppe

NTP 2022-2033 legges frem 19.3. Samferdselsminister

Felles faggruppemøte ATP og K&M

 Presentasjon av hovedinnhold NTP, relevant for Osloregionen

 Kommentarer fra faggruppemedlemmer

 Innspill og diskusjon av hovedmomenter for Osloregionens oppfølging 

av Stortingets behandling.

NB! Nytt tidspunkt: 

26.3.

ATP- og K&M-gruppe

Styremøte, styresak om hovedmomenter i Osloregionens innspill 9.4. Styret

Inviterer til innspill fra Osloregionens medlemmer.

NB! Detaljerte innspill om lokale prosjekter er ikke relevante for 

Osloregionen å ta videre i Stortingets behandling

9.4.-16.4. Osloregionens medlemmer

Webinar – gods 14.4.

Møte interessepol.utvalg 23.4. (foreløpig) interessepol.utvalg

Webinar – Generelt om NTP og betydning for Osloregionens utfordringer 3.-5.5. (ikke bestemt)

Høring Stortinget Ikke kjent

Mediesaker vil bli produsert, avhengig av innhold i NTP April, mai, juni Sekretariat, m.fl.



Dato: 3/17/2021

Sak 12. FAGGRUPPEMØTE/STUDIETUR SEPTEMBER

• NB! Tidspunkt: 1.-2. september 

• Forslag til sted: Mosseregionen/Søndre Viken. NB! Andre steder i Osloregionen også aktuelle.

• Foreløpig om program

– 1.9., kl 10-12 Guidet tur om byutvikling, f.eks. Moss

– 1.9., kl 12- Lunsj og Fellessesjon alle adm. grupper om Osloregionen 2030 på eks.Jeløy Radio

• Presentasjon av forprosjektrapport

• Workshop om veien videre og hovedprosjekt

• Felles middag

– 2.9. Faglig program om Areal, Transport, Klima, Næring f.eks. i Fredrikstad og/eller Sarpsborg, mulige tema:

• Byvekstavtaler, belønningsordninger

• Klimatiltak innen areal- og transport

• Programutvikling i samarbeid med vertskommuner og Klima Østfold

• Program på tvers av faggruppene, deltagerne velge mellom flere alternativer 

• Veien videre

– Beslutning om tid og sted

– Programutvikling
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Sak 13. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER

• Matchmaking april/mai om utlysninger Horizon Europe

• Invitasjon til fylkeskommunene om deltagelse i faggrupper
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