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Saksansvarlig: Eva Næss Karlsen, Sekretariatet for Osloregionen

Oppfølging ordførererklæring om miljø og klima
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Saksfremstilling:
Den 7. februar ble Osloregionens ordførermøte på miljø og klima arrangert i Oslo rådhus. Her signerte
50 ordførere en ordførererklæring på miljø og klima. Ordførermøtet ble arrangert i anledning Oslos
status som europeisk miljøhovedstad 2019. Ordførermøtet ble etterfulgt av BEST-konferansen, der
det også ble lansert at 13 ordførere tok en personlig utfordring, med å gjennomføre en 30-dagers
endringsreise på klima, www.klimaordforerne.no. Ordførermøtet og klimaordførerne har fått mye
oppmerksomhet, gjennom tradisjonelle media og sosiale medier. Ordførermøtet ble også en egen sak
i nyhetsbrev fra EU-kommisjonen. Se egen sak med rapport fra Klimaordførerne.

Ordførererklæringen bekrefter regionens satsing i miljø- og klimaarbeidet. Formål med erklæringen er
å 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,
samtidig som den viser noe nytt i regionens satsing, og skal være til inspirasjon for andre kommuner
og regioner, nasjonalt og internasjonalt.
Ordførererklæringen inneholder en 10-punktsliste for tiltak som det oppfordres til at
kommunene/fylkeskommunene gjennomfører. Det foreslås å etablere en ad-hoc gruppe for oppfølging
av erklæringen. Faggruppe Areal, Transport og Klima støttet i møte 12. mars forslaget om å opprette
en slik gruppe. Gruppens navn vil være Osloregionens miljø- og klimagruppe.
Mandat og sammensetning
Gruppens mandat er å være en faglig rådgivningsgruppe på miljø og klima for Osloregionens
sekretariat. Gruppa skal utarbeide en plan for oppfølging av erklæringen og spesielt 10-punktslisten
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med tiltak, som inkluderer å vise fram gode eksempler i miljø- og klimaarbeidet i regionen. Gruppa
skal også bidra med faglig råd i utvikling av et regionalt klimabarometer (punkt 10 på tiltakslisten).
Arbeidsomfang: 2-3 møter årlig.
Tidsperiode for gruppens arbeid: 01.05.2019 - 30.06.2021
Tidsperioden er foreslått for å inkludere miljø- og klimaarbeidet i 2019 og 2020, samt tilgang til
relevant statistikk for rapportering på miljø- og klimaindikatorer og annen rapportering våren 2021.
Sammensetning: Gruppa foreslås sammensatt av personer som representerer hele regionen og med
kompetanse på et eller flere av hovedområdene på ordførererklæringens 10-punktsliste som er Areal
og transport, Sirkulær økonomi, Innovative anskaffelser/næringsutvikling og Miljø- og klimaarbeid i
kommuner/fylkeskommuner.
Forslag til deltakere:
Anne Huse, regionrådgiver, Kongsvingerregionen/Hedmark fylkeskommune
Bente Elsrud Anfinnsen, klima- og miljøsjef, Ringerike kommune
Gisle Haakonsen, spesialrådgiver, byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune
Guri Bugge, klima- og energirådgiver, Østfold fylkeskommune
Lise Wenche Dufseth Urset, miljørådgiver, Hamar kommune
Øystein Lunde, spesialrådgiver, avd. plan, næring og miljø, Akershus fylkeskommune
Behandling i administrativ koordineringsgruppe
Saken ble behandlet i administrativ koordineringsgruppe den 26. mars. Gruppen hadde ingen
merknader til saken.
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