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OSLOREGIONENS ORDFØRERERKLÆRING 

OM MILJØ OG KLIMA 

 

 

En rapport fra FNs klimapanel, lagt frem 8. oktober 2018, viser at verdens klimagassutslipp må reduseres 

med 40-50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Rapporten viser at 

vi må gjøre mer for å kutte klimagassutslipp. 

 

Osloregionen er en av hovedstadsregionene i Europa med raskest befolkningsvekst. Pr. 1. januar 2018 var 

innbyggertallet på 2,46 millioner, ca. 46 % av Norges befolkning. I 2040 vil vi være nærmere 2,8 millioner 

innbyggere. I 2016 stod Osloregionen for 25 % av totale klimagassutslippene i Norge og 50 % av de nasjonale 

utslippene innen veitrafikk.  

 

Vi, Osloregionens ordførermøte på miljø og klima, har satt oss som mål å være «Europas ledende 

hovedstadsregion på miljø og klima». Dette betyr at vi: 

 skal vise fram en samlet region i miljø- og klimaarbeidet, der vi tar vårt ansvar for en bærekraftig 

utvikling,  

 forplikter oss til å bidra til å nå lokale, regionale, nasjonale og internasjonale klimamål, 

 arbeider for å fremme regionens grønne næringer som bidrar til løsninger lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt, 

 vil delta i samarbeid for utvikling, erfaringsutveksling og læring for å nå målene på miljø og klima. 

 

Vi, Osloregionens ordførermøte på miljø og klima, anerkjenner at kommuner og fylkeskommuner har en viktig 

rolle som myndighetsutøver og som samfunnsutvikler i å håndtere klimautfordringene.  

 Vi vil iverksette tiltak for å redusere klimagassutslippet i kommunene våre for å nå mål om et 

lavutslippssamfunn. 

 Vi vil iverksette tiltak for å være mer robust mot klimaendringer, som skred, flom, storm og 

ekstremnedbør. 

 Vi vil følge opp at miljø og klima inkluderes i plan- og styringssystem. 

 

Vi, Osloregionens ordførermøte på miljø og klima, inviterer andre kommuner, fylkeskommuner, regioner i Norge 

og internasjonalt til å delta i et forpliktende samarbeid for en bærekraftig utvikling. 
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Vi, Osloregionens ordførermøte på miljø og klima, inviterer bedrifter, forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner 

til å delta i utvikling av innovative løsninger mot et lavutslippssamfunn. 

 

Vi, Osloregionens ordførermøte på miljø og klima, forventer at nasjonale myndigheter tilbyr rammebetingelser og 

virkemidler som legger til rette for utslippsreduksjoner og klimatilpasning, samt at staten selv bidrar til bærekraftig 

utvikling i Osloregionen, gjennom styring av sine virksomheter og foretak.  

 

Vi, Osloregionens ordførermøte på miljø og klima, har utarbeidet en 10-punktliste med tiltak innenfor fire 

hovedområder som vi oppfordrer kommuner og fylkeskommuner i regionen til å gjennomføre: 

 

Areal og transport 

1. Utvikle attraktive byer og tettsteder etter prinsipper for kompakt og miljøvennlig stedsutvikling 

2. Utvikle lokale transportsystemer som fremmer byutvikling og mating mot jernbanen i de regionale 

knutepunktene 

3. Bidra til utbygging av infrastruktur for fossilfrie drivstoff  

4. Styrke Osloregionens sammenhengende grønnstruktur og landbruksområder og sikre dem mot 

oppdeling og nedbygging 

Sirkulær økonomi 

5. Arbeide for økt materialgjenvinning, gjenbruk/ombruk, sortering, øke verdiskaping fra avfallsressurser 

(f.eks. økt biogassproduksjon) 

Verdiskaping og kompetanse 

6. Aktivt bruke rollen som offentlig innkjøper til å skape marked for innovative og bærekraftige løsninger 

Samarbeid for erfaringsutveksling og læring  

7. Bygge videre på eksisterende klimanettverk og samarbeid i regionen 

8. Sikre at alle kommuner har tilgang til klimanettverk 

9. Legge til rette for samarbeid på tvers av nettverkene 

10. Følge utvikling i miljø- og klimaarbeidet gjennom et regionalt klimabarometer som rapporterer jevnlig på 

utvikling på utvalgte klimaindikatorer.  

 

Vi, ordførere som signerer denne erklæringen, er medlemmer i Samarbeidsalliansen Osloregionen. 

Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som omfatter Oslo kommune og 81 

omkringliggende kommuner og fem fylkeskommuner (Akershus, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland 

fylkeskommuner). Gjennom fylkesovergripende strategier ønsker kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen å 

understøtte utvikling av en mer internasjonalt konkurransedyktig hovedstadsregion, innenfor rammene av en 

bærekraftig utvikling. 


