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Klima Viken

KICK-OFF

INV ITAS JON T IL  Å
DELTA PÅ KL IMA
VIKEN K ICK-OFF  29 .
OG 30 .  NOVEMBER

Klima Viken og Viken fylkeskommune inviterer
herved til Klima Viken kick-off – årets
klimakonferanse for kommunene i Viken. 
 
Klima Viken er et viktig klimapolitisk samarbeid i
Viken fylke!  Disse to dagene skal vi samle alle
kommunene i Viken og sammen sette klima på
agendaen.

Programmet i denne brosjyren er foreløpig.
Oppdatert program vil bli lagt ut forløpende her. 

Tid: 29. og 30. november 2021 

Sted: Thon Hotel Arena i Lillestrøm 

Påmelding:
Påmeldingsfrist 4. november.
Påmelding via denne lenken:
https://response.questback.com/ofk/vypgom6txk

NB. Dag 1 er begrenset til 200 deltakere og dag 2
er begrenset til 130 deltakere - så pass på å meld
dere opp i tide.

https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klima-miljo-og-natur/invitasjon-til-a-delta-pa-klima-viken-kick-off-29-og-30-november.120111.aspx
https://response.questback.com/ofk/vypgom6txk
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Hilsen fra
KLIMA-  OG
MIL JØMINISTEREN

“Vi er heilt avhengige av det lokale klimaarbeidet for å nå dei nasjonale klimamåla.
Kommunane sit på nøkkelen til areal- og samfunnsplanlegging for ei klimasmart framtid og
kan vere pådrivarar for samarbeid med ulike aktørar lokalt. Lykke til med det viktige arbeidet
de gjer!"

Sveinung Rotevatn, Klima- og Miljøminister 

Foto: Venstre
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Where we are

TODAY

DAG 1  -  29 .NOVEMBER 
Foreløpig program - Oppdatert program vil bli lagt ut forløpende på Viken.no

Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for klima og miljø, Viken fylkeskommune
Jørgen Vik, ordfører Lillestrøm kommune
Representanter fra de ulike klimanettverkene
Klimapartnere

11.00 - Registrering og bordplassering
11.30 - Velkommen v/ Fylkesrådsleder Tonje Brenna
11.40 - Klima Viken kick-off -samarbeidet fremover
            Foredrag fra blant annet: 

12.50 - Gruppebilder
13.00 - Lunsj
14.00 - Lansering og signering av Felleserklæring for fossilfri transport i anskaffelser av varer og tjenester
            Fylkeskommunene og kommuner i Viken tar et krafttak for omstilling til fossilfri transport i vare- og  
            tjenesteleveranser til det offentlige. Ved å stille tilpassede krav i våre anskaffelser ønsker vi å premiere 
            leverandører som allerede har fossilfrie kjøretøy, og stimulere til en overgang i markeder som fortsatt 
            er umodne. Initiativtakerne presenterer initiativet og deltakerne signerer felleserklæringen. 
14.30 - Oppspill til politisk debatt v/ Natur og Ungdom og Klimapartnere Viken
15.00 - Paneldebatt: "Hvordan kan Viken nå klimamålene sammen?"
            Debattleder: Jenny Skagestad fra Miljøstiftelsen ZERO
            Deltakere: Jørgen Vik (ordfører Lillestrøm kommune), Viel Jaren Heitmann (ordfører Rollag kommune),
                             René Rafshol (ordfører Råde kommune), Lars Viko Gaupset (NHO Viken Oslo) m.fler.
15.45 - Kulturinnslag fra Lillestrøm kulturskole
16.00 - Pause
17.00 - Middag 

https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klima-miljo-og-natur/invitasjon-til-a-delta-pa-klima-viken-kick-off-29-og-30-november.120111.aspx
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DAG 1  -  29 .NOVEMBER 
Disse møter du på Kick-off:

Ruth Astrid Sæter - Møteleder og daglig leder Sæter Media
Ruth Astrid er utdannet journalist og kulturforvalter fra Universitetet i Stavanger, og har en
mastergrad i film- og tv-teori fra University of Glasgow. Som journalist og
kommunikasjonsrådgiver har Ruth Astrid en klar ledestjerne: å skrive og klargjøre budskap
gjennom effektiv redigering. Som møte- og debattleder nøster hun den røde tråden i
arrangementet og jakter på de gode svarene, dem du får innsikt og ettertanke av. 

Tonje Brenna - Fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune 
Tonje Brenna er en Arbeiderparti-politiker fra Jessheim i Viken. Hun er fylkesrådsleder i Viken
fylke fra 2020. Hun har vært gruppeleder for Akershus Arbeiderparti og var valgt inn for
Arbeiderpartiet i Akershus fylkesting fra 2007 til 2019. 

Anne Beathe Tvinnereim - Fylkesråd for klima og miljø, Viken
fylkeskommune
Anne Beathe Tvinnereim er fylkesråd for klima og miljø i Viken fylkeskommune. Tvinnereim er
en politiker og andre nestleder i Senterpartiet. Hun er cand.mag. med statsvitenskap, spansk
og portugisisk fra Universitetet i Oslo fra 2003, og har mastergrad i statsvitenskap fra samme
universitet fra 2008. 

Jenny Skagestad - Rådgiver, Miljøstiftelsen ZERO
Jenny jobber med utslippsfrie løsninger og klimaledelse i kommuner og fylker, blant annet med
prisen Årets lokale klimatiltak. Hun jobber med nyttetransport, kollektivtransport, anleggsplass
og klimakrav i innkjøp. Jenny leder også Skifts pilot for utslippsfritt Svalbard.
Jenny er utdannet samfunnsgeograf, og kommer fra en stilling som klima- og energirådgiver
for Oslo kommunes Klima- og energifond. 

Jørgen Vik - Ordfører, Lillestrøm kommune
Jørgen Vik er en norsk politiker og ordfører i Lillestrøm kommune i Viken fylke. Han er
utdannet cand.theol ved Universitetet i Oslo. Fram til han ble valgt som ordfører var han leder
for organisasjonsutvikling og endringsledelse ved Institutt for energiteknikk.

Pål Rørby - Ordfører, Hemsedal kommune 
Pål Rørby er ordfører i Hemsedal kommune. Rørby er medlem av Senterpartiet og ble valgt til
ordfører i 2019. Han er også med i Koronakommisjonen. 
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René Rafshol - Ordfører, Råde kommune 
René Rafshol er ordfører i Råde kommune og leder av klimanettverket Klima Østfold. Rafshol
representerer partiet Høyre, og er vararepresentant på Stortinget. 

Viel Jaren Heitmann - Ordfører, Rollag kommune
Viel Jaren Heitmann er ordfører i Rollag kommune. Heitmann er medlem av Senterpartiet og
ble valgt til ordfører i 2019.  Vararepresentant nr 4 for Buskerud, 2017 - 2021. 

Lars Viko Gaupset - NHO Viken og Oslo
RLars Viko Gaupset er politisk rådgiver for NHO Viken og Oslo. Gaupset er tidligere
partisekretær i Miljøpartiet De Grønne. Han ble valgt 27. april 2014, gjenvalgt 2016 og 2018,
og satt til 2019. I perioden 2011–2014 var han daglig leder i Nei til atomvåpen. Tidligere har
han vært talsperson for Grønn Ungdom og sittet i Miljøpartiet De Grønne sitt sentralstyre.

Klimanettverkene
Møt representanter fra de forskjellige klimanettverkene i regionen. 

Helene Sofie Smit - Natur og Ungdom
Helene Sofie Smit kommer fra Nesodden og er fylkesleder i Viken Natur og Ungdom.  

Frederik W. Skarstein - Klimapartnere Viken
Frederik W. Skarstein er styreleder for Fossen Utvikling, et eiendomsutviklingsselskap basert
på Hønefoss. For øyeblikket utvikler de et boligfelt i Hønefoss, med svært ambisiøse mål for
både klima, miljø og biomangfold. 
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DAG 2  -  30 .NOVEMBER 
Program

Presentasjon av IPPCs nyeste klimarapport  v/ Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet 
Klimautvalget 2050 v/Gro Sandkjær Hanssen 
FN17 v/ Espen Nedland Hansen, avdelingsdirektør - Avdeling for samfunnsplanleging Viken fk

08.00 - Frokost
09.00 - Felles sesjon: 

10.00 - Sesjoner/Workshops:

1) Bærekraftig by- og tettstedsutvikling
2) Hvordan få til sirkulær økonomi i praksis i din kommune? 
3) Hvordan etterspørre transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser?
4) Hvordan skal vi lykkes med grønn næringsutvikling? 
5) Klimasmart landbruk - Jord & Skog

Les mer om de forskjellige sesjonene på neste side. 

12.30 - Felles avslutning med inspirasjonsforedrag v/ Iselin Shumba
13.00 - Lunsj
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DAG 2  -  30 .NOVEMBER 
Disse møter du på Kick-off:

Øyvind Christophersen - Miljødirektoratet
Øyvind Christophersen er sjefingeniør i Miljødirektoratet, og er leder av Norges delegasjon til
Klimapanelet og nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel. 

Gro Sandkjær Hanssen - Klima- og miljødepartementet 
Gro Sandkjær Hanssen er samfunnsforsker ved By- og regionforskningsinstituttet, NIBR-
OsloMet. Gro sitter nå i regjeringens nye klimautvalg, Klimautvalget 2050, som skal se på
hvordan Norge bør gå frem for å kutte utslippene til nær null innen 2050 (ledet av Martin
Skancke). 

Espen Nedland Hansen - Viken fylkeskommune
Espen Nedland Hansen er avdelingsdirektør for avdeling for samfunnsplanlegging i Viken
fylkeskommune.

Iselin Shumba
Iselin Shumba er frilansskuespiller og klimaaktivist. Hun er ikke redd for å ta opp de vanskelige
temaene og er en aktiv samfunnsdebattant. Hun har et brennende engasjement i saker som
omhandler rettferdighet, mangfold, likestilling og klima. Hun har startet #istillhetforklima, en
stille og fredfull klimademonstrasjon. 
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SES JONER/WORKSHOPS

Detaljhandelens rolle i bærekraftig byutvikling v/Ida Søgnen Tveit, prosjektleder, Oslo kommune 
Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus v/Jon Moxnes Steineke, Viken
fylkeskommune 
Prosjektet «Varelevering i vestkorridoren» v/prosjektleder Ingeborg Kraft, prosjektleder, Bærum
kommune 
Parkeringsprosjektet i Oslo og Viken - Resultater fra delrapport 3 v/Jomar Lygre Langeland, Civitas og
dosent NMBU

Sesjonen starter med en introduksjon til emnet v/DFØ og hva som finnes og kommer av krav og mål for
kommunene innen sirkulærøkonomi v/Marianne Haukland, Samfunnsbedriftene. 
Foredrag om matsvinn v/Mette Nygård Havre, Spis opp maten
Gjenbruk av møbler og materialer v/Follo kommune
Kildesortering i Oslo v/Jan Magnar Hatlemark og Guro Herje Haga, Oslo kommune
Bruktbutikk og gjenvinningsstasjon v/Resirkula
Kort introduksjon av DFØ og informasjon om Interreg
Sesjonen avsluttes med en workshop rundt potensielle Klimasats-prosjekter i 2022.

Vi presenterer veiledning med forslag til kravformuleringer, og gjennomgår rutiner og eksempler. 
Vi skal gå gjennom caseoppgaver og ha gruppearbeid for en praktisk opplæring for innkjøpere.

1) Bærekraftig by- og tettstedsutvikling 
Hvordan få til bærekraftig sentrumsutvikling med fokus på grønt handelsliv og klimavennlig planlegging? 

Sesjonsleder: Eli Nakken Lundquist

2) Hvordan få til sirkulær økonomi i praksis i din kommune? 
I denne sesjonen får du både inspirasjon og verktøy å ta med videre fra blant annet Samfunnsbedriftene,
Resirkula og Oslo kommune, samt muligheten til å sparre og samarbeide med andre om potensielle
Klimasats-prosjekter. 

Sesjonsledere: Signe Josefine Davidson, Tord Peder Rafael Luna Araldsen, Hilde Rønning

3) Hvordan etterspørre transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser?
I forbindelse med lanseringen av Felleserklæring for fossilfri transport i anskaffelser av varer og tjenester på
dag 1, vil initiativtakerne gi en grundig opplæring i oppskriften for å etterspørre fossilfri transport i aktuelle
anskaffelser. Målgruppen for sesjonen er innkjøpere, anskaffelsesrådgivere og andre interesserte i
kommunene. Sesjonen vil også avholdes digitalt slik at innkjøpere som ikke har mulighet til å delta fysisk på
seminaret, får mulighet til å delta på opplæringen.

Sesjonsledere: Stine Risdal og Erik Skarshaug Gathen 



Velkommen v/Stine T. Nygaard og Simen Magnus Bro Windheim
Grønn næringsutvikling og omstilling: eksempler fra partnere og Klimapartnere-metoden. 
Diskusjon om hva bedriftene trenger fra kommunene, hva Klimapartnere trenger fra kommunene, og hva
kommunene vil ha fra Klimapartnere.
SINTEF forskningsprosjektet «Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner». 
Workshop på grønn konkurransekraft i kommunene, hvordan grønn næringsutvikling måles, og hvordan
offentlig-privat samarbeid kan fungere

Landbrukets klimakalkulator og klimarådgivning – Hva ligger inne i beregningene og hvilke klimaråd kan
gis til bøndene? v/Svein Skøien, prosjektleder Norsk landbruksrådgivning. 
Skogbruk: Hvilke muligheter har skogen som aktør i skiftet til lavutslippssamfunnet og hvilke barrierer
finnes det?
Skog og CO2 kretsløp, skogbruk og kommunens rolle.

4) Hvordan lykkes med grønn næringsutvikling?
I denne sesjonen kommer Klimapartnere Viken til å presentere grønn næringsutvikling og omstilling, med
eksempler fra partnere og Klimapartnere metoden. 

Sesjonsledere: Simen Magnus Bro Windheim og Stine T. Nygaard 

5) Klimasmart landbruk - Jord & Skog
I denne sesjonen får du inspirasjon fra Klimasmart landbruk. Denne sesjonen kommer til å være delt opp i to
deler: jord og skog. 

Sesjonsleder: Charlotte Forsberg
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