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Klimastatus 2022 for Osloregionen 
 
Sekretariatet har igangsatt arbeidet med Klimastatus 2022 for Osloregionen. I utgangspunktet 

tar vi sikte på et lignende format og lengde som i Klimastatus 2021, med analyser av 

Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsstatistikk og gode klimahistorier/-caser fra 

kommunene som bærende elementer. Vi ønsker imidlertid innspill fra faggruppen for klima og 

miljø både på format og innhold for rapporten. 

 

Klimastatus 2022 skal være ferdigstilt til representantskapsmøtet 2. juni. Sekretariatet trenger bistand 

blant annet fra faggruppen til å innhente de gode klimahistoriene fra regionen, og ber om at disse 

sendes sekretariatet senest 13. april, men veldig gjerne så raskt som mulig!  Mer om ramme og format 

for historiene er nærmere beskrevet under. Vi ønsker også innspill på om det er ønskelig å belyse ett 

eller flere temaer spesielt, for eksempel de gode eksemplene på vellykket klimatilpasning.  

 

Innledningsvis i «Klimastatus» er det naturlig å redegjøre for formålet med rapporten, kort om status 

for utviklingen i klimagassutslipp samt gjennomgå viktige aktiviteter for Osloregionen på 

innsatsområdet klima og miljø. Deretter følge opp med de mange gode historiene og eksemplene fra 

kommuner og næringsliv, forhåpentligvis også med gode illustrasjoner. Rapportens andre del vil som 

tidligere inneholde tekst og grafikk om utslippsstatistikk bl.a for regionen som helhet, for delregioner 

og fordelt på sektorer. Klimabarometer for Osloregionen er også med i denne delen. 

 

Når det gjelder de gode historiene/casene ønsker vi oss bidrag som matcher følgende kriterier: 

 

 Tiltak for å redusere utslipp 

 Klimatilpasningstiltak 

 Kompakt og miljøvennlig stedsutvikling 

 Kommunikasjon /involvering  

 Gode klimahistorier fra lokalt næringsliv, eventuelt samarbeidsprosjekter kommune/næringsliv 

 

Ramme for historiene: 

 I utgangspunktet tiltak som er igangsatt i 2021 eller med viktige milepæler i 2021/2022. 

 250-500 ord  

 Oppgi fotokreditering (og evt. rettigheter) til illustrasjoner 

 
Ta også gjerne med en kort beskrivelse av finansiering, for eksempel delfinansiering fra Klimasats 
 
 

https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Klimastatus-2021-endelig.pdf

