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Osloregionen         
SAKSFREMLEGG 

      
Styret i Osloregionen 11.2.22       Sak nr. 04/22 
       
 
Saksansvarlig: Merete Agerbak-Jensen, Sekretariatet for Osloregionen  
 
 
ORDFØRERERKLÆRING FOR KLIMA OG MILJØ 2022            
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK I OSLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD: 
 

1. Utkast til Ordførererklæring «2.0» for klima og miljø, med de endringer som fremkom i 
møtet, legges til grunn for behandling i medlemskommunene i forkant av signering på 
Representantskapsmøtet i juni.  

2. Styret ber sekretariatet følge opp overfor ordførere og administrativ ledelse hos 
Osloregionens medlemmer for tilslutning til revidert ordførererklæring. Sekretariatet 
utarbeider et grunnlag til saksfremlegg som kan benyttes i kommunenes videre 
saksbehandling. 

 
SAKSFREMSTILLING 
Osloregionen er en av hovedstadsregionene i Europa med raskest befolkningsvekst. De 64 
medlemskommunene i Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR) representerer 2,3 
millioner innbyggere, og i 2019 stod Osloregionen for 23 % av de totale klimagassutslippene 
i Norge. Hele 51 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikk kom fra denne regionen. 
 
Utkastet til revidert ordførererklæring slår fast at verdens klima- og miljøtilstand er forverret 
siden signeringen av erklæringen februar 2019, og at endringene er synlige også i vår 
region. Hvis Osloregionens ambisjon fortsatt er å være «Europas ledende hovedstadsregion 
innenfor klima og miljø» er det behov for å fornye og forsterke ambisjonene. Utkast til 
revidert erklæring har en bredere innretning enn erklæringen fra 2019, der miljøutfordringer 
og tap av naturmangfold er inkludert. Videre har grønn næringsutvikling fått en tydeligere 
plass. 
 
Innledningsvis slår erklæringen fast at ordførerne som signerer erklæringen anerkjenner 
både internasjonale og nasjonale klima- og miljømål, og vil bidra aktivt til å nå målene. 
Videre at man vil legge press på nasjonale myndigheter for å iverksette nødvendige tiltak, gi 
kommunene nødvendige økonomiske og juridiske verktøy for å kunne bidra - samt å være 
pådriver for at staten og fylkeskommunene i sine roller som bl.a utbygger, innkjøper og 
eiendomsbesitter bidrar til å kutte utslipp i Osloregionen. Erklæringen fremholder også at 
kommunene i regionen vil samarbeide aktivt med internasjonale organisasjoner som C40, og 
at de vil integrere FNs bærekraftsmål i sin planlegging og drift.  
 
Erklæringen har fire tematiske avsnitt med konkrete tiltak og ambisjoner: 
 

 Klima 
 Miljø og naturforvaltning 
 Areal- og transportplanlegging 
 Grønn næringsutvikling 

 
I tillegg er det et avsnitt om virkemidler og tiltak, samt et frivillig tillegg hvor ordførerne kan 
skrive inn ett eller flere tiltak de vil ha spesiell fokus på i sin kommune.  
 



 2

Prosess så langt 
Forslag til disposisjon for revidert erklæring ble fremlagt og diskutert i faggruppemøter i 
november 2021.På bakgrunn av innspillene fra møtene og skriftlige forslag i etterkant 
utarbeidet sekretariatet et førsteutkast som ble sendt på høring i faggruppene i desember. 
Det innkom 11 skriftlige innspill på vegne av medlemskommuner, og disse ble søkt ivaretatt i 
et revidert utkast behandlet i faggruppenes møter i uke 2, 2022. I etterkant av disse møtene 
innkom det fem skriftlige forslag til endringer, også disse er søkt ivaretatt i det endelige 
utkastet. 
 
Arbeidet med erklæringen har skapt stort engasjement i Osloregionens administrative 
organer, et engasjement som vitner om høye ambisjoner og vilje til samarbeid for å nå de 
foreslåtte målene. 
 
Veien videre 
Osloregionens «Ordførererklæring 2.0» behandles i styremøtet 11. februar. I etterkant vil 
sekretariatet utarbeide et utkast til saksunderlag som kan brukes i medlemskommunenes 
videre saksbehandling. Sekretariatet foreslår følgende prosess videre: 
 

 
 
 
 
 
 
Behandling i administrativ koordineringsgruppe 
Utkastet til revidert ordførererklæring ble behandlet i koordineringsgruppens møte 1. februar. 
 
Vedlegg: 
Forslag til revidert ordførererklæring 

Februar 2022: 
Sekretariatet 

klargjør 
dokument  og 

forslag til 
saksunderlag 

etter styremøtet

Februar-mai:
Mobilsering av 
kommuner og 

(politisk) 
behandling i 
kommunene

Juni 2022:
Signering av 

revidert 
ordfører-

erklæring  i 
representant-

skapet

Juni 2022:
Medieinnsalg og 
profilering av ny 

erklæring. 
Oppfølgingsplan 

klar


