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Hensikt med saken
Oslo kommune, bynettverket C40, Miljøstiftelsen ZERO og Osloregionen samarbeider om et initiativ for
å mobilisere deltakelse fra norske byer og kommuner til FNs klimapanels kampanje, Cities’ - Race to
Zero. Bynettverket C40 er et nettverk for verdens megabyer som tar klimaansvar og ønsker å vise
hvordan byene kan bidra til lav- og nullutslippsløsninger. Oslo har fått status som innovatørby i C40 fordi
de har vist tydelig lederskap på miljø- og klimaområdet.
I 2019 signerte 54 ordførere, deriblant ordfører i Drammen, Osloregionens ordførererklæring om miljø
og klima, med ambisjon om å være Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima. Styret i
Osloregionen oppfordrer alle medlemmer om å delta i Race to Zero-kampanjen.

Saksutredning
Den globale innsatsen er hittil for svak til å møte Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til
godt under to grader. For å styrke ambisjonene har FNs Klimakonvensjon startet en global kampanje
fram mot klimamøtet i Glasgow i november, kalt Race to Zero.
Formålet med kampanjen er å legge press på verdens regjeringer til å sette ambisiøse klimamål under
COP26 i Glasgow i november 2021.
Svært mange av verdens klimatiltak må gjennomføres lokalt, i byer og kommuner, og denne innsatsen
vil være avgjørende for å nå de globale klimamålene. Cities’ Race to Zero ledes av bynettverket C40, i
samarbeid med flere andre organisasjoner for lokale og regionale myndigheter. Ambisjonen under
Cities’ Race to Zero er å rekruttere 1 000 følgebyer og kommuner til å slutte seg til kampanjen. Dette vil
gi et kraftfullt politisk signal på klimatoppmøtet i november.
Styret i Osloregionen oppfordrer alle medlemmer om å delta i Race to Zero-kampanjen. Dette er en
oppfølging av "Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø", som ble signert 7. februar 2019 om
felles innsats for å bli Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima. Vedlagt er et
bakgrunnsnotat med mer informasjon om hva tilslutning til Race to Zero innebærer.
I Norge administreres kampanjen av C40s Oslo-kontor, og det er etablert et samarbeid mellom C40 og
Osloregionen. C40-kontoret vil kunne bistå norske byer og kommuner med forberedelse og oppfølging
av Cities’ Race to Zero, dersom det er ønskelig.
Hva kreves for å bli med?
Byer og kommuner må oppfylle fem krav for å delta i kampanjen. Her er en kort oppsummering av
kravene og hvordan Drammen kommune oppfyller/vil oppfylle disse:
1. Tilslutning til prinsipper om klimakrise, Parisavtalens mål og felles innsats
Oppfylles gjennom kommunens klimamål, samt målsetning for klima i kommende kommuneplanens
samfunnsdel 2021-2040.
2. Ambisjonsnivå: Sette mål om netto null utslipp i 2040-årene, senest 2050, i tråd med global
utslippsbane for å begrense global oppvarming til 1,5 grader C.
Oppfylles gjennom kommunens klimamål, samt målsetning innen klima i kommende kommuneplanens
samfunnsdel 2021-2040.
3. Plan: Legge fram klimamål og tiltak for 2030 som gjenspeiler en rettferdig del av global
utslippsreduksjon på 50% innen 2030.
Oppfylles gjennom vedtatte klimamål, samt kommende klimabudsjett for Drammen kommune for 2022.
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4. Gjennomføring: Starte gjennomføring av tiltak umiddelbart, og vise til minst ett konkret eksempel på
tiltak som gjennomføres.
Drammen kommune har flere pågående og kommende klimatiltak å vise til, blant annet at vi skal øke
andel elbiler i kommunens kjøretøypark.
5. Rapportering: Forplikte seg til å rapportere årlig framgang, gjennom etablerte plattformer og
initiativer.
Drammen kommune vil måtte gjennomføre påkrevd rapportering fra 2022.

Grunnlag for saken
I 2019 signerte 54 ordførere, deriblant ordfører i Drammen, Osloregionens ordførererklæring om miljø
og klima, med ambisjon om å være Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima.
Drammen kommune har høye ambisjoner innen klima, og vedtok nylig å forsterke kommunens klimamål
slik at de er i tråd med nasjonale målsettinger. Dette innebærer at klimagassutslippene skal reduseres
med 50-55 % innen 2030, sammenliknet med 2009-nivå. I rådmannens økonomi- og handlingsplan for
2021-2024 fremheves klima som en av tre revolusjoner hvor det er behov for stor omstilling og
utviklingsoppgaver.
Forslag til hovedmål til politikkområde 6 i kommuneplanens samfunnsdel viser målsetning frem mot
2040: «Drammen skal bli Norges grønneste kommune- et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn
der det er naturlig å velge miljøvennlig.»

Økonomiske konsekvenser
Selve deltakelsen i kampanjen Race to zero er kostnadsfri.
Deltagere må i midlertidig forplikte seg til å årlig rapportere framgang, fra og med 2022. Omfang av
rapportering er vanskelig å anslå, men den anslås som ikke ubetydelig.
For byer eller kommuner som ikke allerede har en regulær rapportering vil det bli satt i gang et arbeid
med sikte på rapportering fra 2022. C40 sitt Oslokontor signaliserer at de er opptatt av at dette skal
være en håndterbar og målrettet rapportering. C40 vil tilby teknisk assistanse til byer og kommuner som
ikke har etablert noen rapportering, og vil generelt ha en «helpdesk» om Race to Zero, også etter
COP26.

Rådmannens vurdering og konklusjon
Drammen kommune har høye ambisjoner innen klima, og har tallfestet klimamål for 2030. I
kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått ambisiøse mål for politikkområde 6, klima og
miljøvennlig utvikling, som strekker seg mot 2040.
Race to Zero har som overordnet mål å skaffe støtte og vise lederskap fra næringsliv, byer, regioner og
investorer for en omstilling til nullutslipp som kan forhindre framtidig klimaskade, skape jobber, og sikre
inkluderende og bærekraftig vekst. Race to Zero søker å bygge momentum og oppslutning om omstilling
til en avkarbonisert økonomi, og slik gi et kraftig og samlet signal til verdens regjeringer om å øke
innsatsen og ambisjonene. Dette er i tråd med Drammen kommunes egne klimamål/ambisjoner.
Gjennom deltakelse i Race to Zero-kampanjen bekrefter Drammen kommune at vi ønsker å gå foran i
klimaarbeidet og iverksette nødvendige tiltak og dette vil kunne gi synergieffekter til innbyggere og
næringsliv i Drammen kommune.
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Tilslutning til Race to Zero vil profilere Drammen kommune som en klimaleder som ønsker å bidra aktivt
til å drive fram større klimaambisjoner globalt. Deltakelse i kampanjen vil også gi tilgang til kunnskap om
klimaarbeid globalt, som igjen kan bidra til å nå kommunenes klimamål.
Byer og kommuner som slutter seg til Race to Zero vil motta mer informasjon og invitasjoner til faglige
møter, tilgang til analyser og casestudier for klimatiltak og klimaplaner globalt. Det vil gi tilgang til et
større faglig og politisk nettverk for samarbeid.
Oppslutning fra norske byer og kommuner om Race to Zero kan gi økt innflytelse på den nasjonale
klimapolitikken, fordi det synliggjør vilje og evne til å være ambisiøse på klima. Analyser og innhenting
av erfaringer fra Race to Zero kan gi grunnlag for bedre argumentasjon for kommunenes posisjoner
overfor nasjonale myndigheter.
Det er utarbeidet 5 punkter med krav til deltagelse (se vedlegg 1). Drammen kommune tilfredsstiller de
4 første kravene gjennom allerede vedtatt politikk/mål/føringer. Krav 5, rapportering, vil medføre
administrativt arbeid. Omfang og tidsbruk til påkrevd årlig rapportering vurderes som ikke ubetydelig.
C40 sitt Oslokontor påpeker at de vil tilby bistand til rapportering til kommuner som trenger det.
Rådmannen anbefaler at Drammen kommune støtter opp om kampanjen, da fordelene vurderes som
vesentlig større enn ulempene dette vil medføre.

Vedlegg
Brev til medlemskommunene Race to Zero-kampanje
Notat om Race to Zero-kampanje, vedlegg til brev til Osloregionens medlemmer
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