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Prosess for oppdatering av Osloregionens ordførererklæring 
 
Ordførererklæringen fra 2019 er et viktig klimapolitisk styringsverktøy for Osloregionen, og 
innholdet er fulgt opp med konkrete tiltak både i enkeltkommuner, fylkeskommuner og 
aktiviteter initiert fra Osloregionens sekretariat. Organisatoriske og politiske endringer de siste 
to årene gjør imidlertid tiden moden for å vurdere en oppdatering av erklæringen. I denne saken 
foreslås en prosess for å revidere erklæringen, med sikte på nysignering fra Osloregionens 
ordførere i løpet av høsten 2021. 
 
 
Bakgrunn: 
I februar 2019 signerte 54 ordførere fra Osloregionen en erklæring om felles innsats for å bli Europas 
ledende hovedstadsregion på miljø- og klimaområdet. Anledningen var Oslos år som europeisk 
miljøhovedstad, hvor kommunene i hele regionen ble trukket med i arbeidet. Innholdet i erklæringen er 
forankret i Osloregionens strategier, samtidig som den viser noe nytt i regionens satsing og skal være til 
inspirasjon for andre kommuner og regioner, nasjonalt og internasjonalt. 
Erklæringens enkeltpunkter er i etterkant fulgt opp gjennom enkelttiltak og årlige handlingsplaner. Blant 
de viktigste resultatene er: 
 

 Etablering av et fellesskap i ordførermøtet og en felles plattform for ordførerne om klima og 
miljø.  

 Intern og ekstern kommunikasjon. Signering av erklæringen har en viktig symbolsk verdi som 
brukes bl.a. ifm høringssvar og møter med nasjonale politikere. 

 Etablering av samarbeidsavtaler/prosjekter, f.eks. Horisont Bærekraftig Osloregion og 
samarbeidsavtaler med eksterne partnere 

 Etablering av en permanent faggruppe for klima og miljø i Osloregionen 

 Høringsuttalelser til Klimakur 2030, Nasjonal Transportplan 2022-2033 og Klimaplan 2021-2030 

 Rapporter om Klimastatus for Osloregionen i 2019 og 2020 

 Kampanje på Facebook der viser frem klimahistorier fra hele regionen.  

 Oppstart av «Osloregionens klimaskole» med webinarer om blant annet klimabudsjett, 
kommunenes rolle i klimaarbeidet og regjeringens forslag til klimaplan 

 Osloregionen har innledet et samarbeid med det internasjonale klimanettverket C40, som har 
etablert et kontor i Oslo og som ønsker å trekke Osloregionens medlemskommuner med i 
deling av «Best practice» med andre byregioner  
 

 
Organisatoriske og politiske endringer: 
Mye av innholdet i ordførererklæringen er fortsatt relevant, men siden 2019 har det skjedd en del som 
gjør en revisjon og nysignering aktuelt. For det første har det skjedd en større utskiftning av ordførere, 
som følge av kommunevalget i 2019 og sammenslåing av enkelte kommuner. For det andre har 
fylkeskommunene Viken og Innlandet meldt seg ut av Osloregionen med virkning fra høsten 2021 slik at 
organisasjonen fra det tidspunkt blir en mer rendyrket kommuneorganisasjon. For det tredje er 
klimapolitikken løftet ytterligere på alle forvaltningsnivåer, og viktige policy-dokumenter som bl.a 

https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Osloregionens-ordf%C3%B8rererkl%C3%A6ring-om-milj%C3%B8-og-klima-signert-7.2.2019.pdf
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Klimakur 2030 og Klimaplan 2021-2030 er lagt frem. Osloregionens strategiske føringer for 2021-2024, 
vedtatt av representantskapet høsten 2020, har også med et punkt om eventuell oppdatering av 
erklæringen. 
 
Med dette som bakteppe skisseres det derfor her en prosessplan som skal munne ut i en revisjon av 
erklæringen, med sikte på nysignering i løpet av høsten 2021. Sekretariatet legger til grunn at mye av 
innholdet i den eksisterende erklæringen kan bli stående, slik at det i første rekke er snakk om 
oppdateringer og tilføyelser fremfor å utarbeide en helt ny erklæring. I så fall bør det være mulig å 
gjennomføre revisjonen i et tidsløp som beskrevet under:  
 
  

 
 
 
Anbefaling: 

1. Det igangsettes et arbeid med å oppdatere ordførererklæringen som skissert i tidsplanen over. 
2. Det legges til rette for signering av oppdatert ordførererklæring i løpet av høsten 2021. 

 
Spørsmål til diskusjon: 

 Bør det gjøres justeringer i erklæringens format, innhold eller oppbygging? 

 Er det tematikk som bør forsterkes, for eksempel bærekraftmål, klimatilpasning, natur/miljø og 
internasjonalt samarbeid gjennom f.eks Race to Zero? 

 Er det områder i erklæringer som bør tas ut, for eksempel fordi de nå er uaktuelle? 
 
 
 
 

  Klikk her for å skrive inn tekst. 
 

  

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


