
Dato: 9/21/2018

Velkommen til verksted om 
Miljøhovedstadsåret i 

Osloregionen
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19. september 2018



Dato: 9/21/20182

Rammeprogram

13:00 Åpning og velkommen

13:15 Presentasjoner av 6 ideer

14:00 Workshop – Ideutvikling

15:15 Presentasjon og diskusjon

16:00 Salutt
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Åpning og velkommen

Øyvind Såtvedt
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Kort om Osloregionen

 Stiftet desember 2004

 Allianse mellom kommuner og 
fylkeskommuner som selv definerer seg som 
en del av Osloregionen. 

 Omfatter ca 80 kommuner (inkl. Oslo), 5 
fylkeskommuner- totalt 2,4 millioner 
innbyggere.

 Oslo kommune er vertskap. Styre med 
ordførere. Styreleder er byrådsleder Raymond 
Johansen (Oslo), nestleder ordfører Tore 
Opdal Hansen (Drammen)

 Formål: Styrke Osloregionen som en 
konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa.



Dato: 9/21/2018

Osloregionen og Miljøhovedstaden
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Mål:

Videreutvikle og 
styrke regionalt 
samarbeid om klima 
og miljø i 
Osloregionen i 
tilknytning til 
miljøhovedstadsåret 
2019



Dato: 9/21/2018

Miljøhovedstaden – mål og satsinger i Oslo, 
- som også vil gjelde for Osloregionen

Programmet skal bygges opp 
rundt fire hovedtemaer:

• Sunn og bærekraftig livsstil

• Grønn mobilitet

• Attraktive byområder

• Grønne jobber og 
innovasjon
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Programmet skal bidra til å nå de 
vedtatte målene:
• Oslo skal være rollemodell for 

andre byer
• Vi skal vise frem folkets «grønne 

skifte»
• Vi skal styrke Oslos næringsliv
• Vi skal øke oppslutningen om en 

fortsatt ambisiøs miljø- og 
klimapolitikk i byen

• Vi skal øke kjennskapen 
internasjonalt til Oslo som en 
internasjonalt ledende miljøby



Dato: 9/21/2018

Innledning og 
gjennomføring av 
workshop

Øystein Fossen
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Innledere

• Sykkelfestival v/Espen Bjerk, EVO Elsykler

• Urbant landbruk og bydelshager v/ landskapsarkitekt Agnes Lyche Melvær

• Grønn mobilitet i hyttekommuner v/ Ellen Anne Bye, Krødsherad 
kommune

• Kollektivsatsing på Østlandet 2019 v/ Marte Nes, Ruter

• Klimasmart hverdag v/ Kristin Molstad, Regionrådet for Hadeland

• Sirkulære byer og tettsteder v/ Circular Norway



Prosjektplanlegger – Regionale bidrag til 
Miljøhovedstadsåret

Ideutvikling

• Beskriv kort ideen 

• Idedugnad: 
- Gruppedeltakerne i fellesskap utdyper, 
supplerer og spisser ideen til et prosjekt

• Formuler et mål for prosjektet:

Planlegging

• Hvilke ressurser (penger, kunnskap, etc.) 
trengs for å få gjennomført prosjektet ?    

• Hvem bør være med i en prosjektgruppe?  

• Plasser aktiviteten/tiltaket i kalender for  
2019 

• Lag en milepælsplan med hovedaktiviteter 
og forslag til fordeling av ansvar og 
oppgaver

• Beskriv første skritt etter workshopen i detalj



Arbeidsform

1. Deltakerne presenterer seg for hverandre
2. Alle leser gjennom hele oppgaveteksten på 

prosjektplanleggeren
3. Fagressursen sier kort hva som er foreløpig prosjektide
4. Idedugnad, individuelt: Deltakerne tenker individuelt i 2 

minutter på hva som kan være egne forslag til å utvikle 
ideen

5. Idedugnad, delingsrunde: Deltakerne presenterer etter tur 
sine forslag til hvordan ideen kan videreutvikles

6. Gruppen går deretter igjennom spørsmålene i 
prosjektplanleggeren og løser oppgavene innen tilmålt tid 

7. Referenten oppsummerer til slutt gruppens svar, og de siste 
minuttene benyttes til å skrive hovedpunkter på flipark

Tentativ tidsbruk: 30 minutter på ideutvikling, 30 min på 
planlegging
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Spørsmål til klimasmart hverdag

• Hvem er sentrale målgrupper for en handlingskampanje?

• Hvordan klarer vi å mobilisere disse målgruppene?

• Hva skal være de viktigste aktivitetene ?

• Hvordan skal vi få med oss flere kommuner på en 
handlingskampanje i løpet av Miljøhovedstadsåret? 

• Hvordan bør arbeidet organiseres?
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Spørsmål til Sirkulærøkonomi

• Hva er allerede sirkulært i din kommune? 

• Finn et ressurs som er problem og kan bli en løsning? 

• Hvem kan samarbeide om å løse problemet – som ikke gjør 
det i dag? 

• Hvilken tjeneste, produkt og jobb kan dette skape? 
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Oppsummering og 
veien videre

Eva Næss Karlsen
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Noen stikkord

• Vi er bare så vidt startet arbeidet! Mye å følge opp.

• Mange mennesker som kan nås – 2,4 millioner innbyggere

• Tusen takk til inspiratorer Espen, Agnes, Ellen Anne, Marte, 
Kristin og Cathrine

• Tusen takk til verksted-deltagere
• Suksesskriterier for 2019: 

• få frem de gode historiene fra hele regionen, 

• presentere gode løsninger/konkrete case og synliggjøre resultater, 

• bidra til erfaringsutveksling og læring som har langsiktig effekt, 

• skape felles identitet

14



Dato: 9/21/2018

Videre oppfølging

• Videreutvikle ideene fra i dag, sammen med andre innspill
• Programkomite med representanter fra hele regionen:

– utarbeide Osloregionens program for miljøhovedstadsåret
– utarbeide program for BEST-konferansen 2019

• Dialog med samarbeidspartnere innen næringsliv/klynger
• Ferdigstille program tidlig i desember 

– Styremøte i Osloregionen 4. desember
– Meny av aktiviteter i en kalender som 

byer/kommuner/fylkeskommuner kan delta på

• Kick off: BEST-konferansen 7. februar 2019
– Ordførermøte – med ordførererklæring som viser frem en samlet 

region i miljø- og klimaarbeidet. 
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