FORSLAG TIL SAKSFRAMLEGG OM Å SLUTTE SEG TIL RACE TO ZEROKAMPANJEN

Deltakelse i Race to Zero-kampanjen
Forslag til vedtak:
Navn på kommune slutter seg til Race to Zero-kampanjen.

Saksfremstilling:
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 til klimamøtet i Glasgow i november, kalt Race to Zero.
Formålet med kampanjen er å inspirere byer/kommuner, regioner og næringsliv til å legge
press på verdens regjeringer for å styrke det grønne skiftet, bærekraftig økonomisk vekst og
statenes forpliktelser i Paris-avtalen.
Svært mye av verdens klimatiltak må gjennomføres lokalt, i byer og kommuner, og denne
innsatsen vil være avgjørende for å nå de globale klimamålene. Det er derfor en egen Cities’
Race to Zero. 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 1000 følgebyer og kommuner til å slutte seg til kampanjen. Dette vil gi et kraftfullt
politisk signal på klimatoppmøtet i november.
Som medlem i C40 vil Oslo delta i Race to Zero og inviterer norske byer og kommuner til å
slutte seg til Cities’ Race to Zero, i god tid før klimamøtet 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.
Tilslutning til kampanjen
Navn på kommune har høye ambisjoner for eget arbeid med klimatiltak og bærekraft. Dette
er forankret i vedtatt klima- og energiplan (evt annen forankring).
Navn på kommune slutter seg til Race to Zero-kampanjen.
Som del av kampanjen bekrefter Navn på kommune at vi vil bidra til å nå 1,5-gradersmålet i
Paris-avtalen og bli et nullutslippssamfunn innen 2040 eller senest i 2050.
Navn på kommune vil starte gjennomføring av tiltak umiddelbart, og vise til minst ett konkret
eksempel på tiltak som gjennomføres når vi gir vår tilslutning til kampanjen. For vår
kommune vil dette være følgende tiltak nevne ett eller flere tiltak i kommunen.
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