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DEL TO – MER OM SAKEN
Deltakelse i Race to Zero kampanje og Global Covenant of Mayors for Climate and Energy

Race to Zero kampanjen
Race to Zero er en global kampanje for å styrke ambisjonene på klimafeltet fram mot
Klimakonvensjonens klimatoppmøte (COP26) i Glasgow 1.-12. november 2021. Race to Zero er et
initiativ fra FNs Klimakonvensjon og ble lansert på klimatoppmøtet (COP25) i 2019.
Race to Zero drives fram av C40, Global Covenant of Mayors for climate and energy, ICLEI – Local
governments for sustainability, United Cities and Local Governments (UCLG), CDP, World Wide
Fund for Nature (WWF) og World Resources Institute (WRI). 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 Race to Zero
kampanjen.
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. Kampanjen skal gi et samlet signal til
verdens regjeringer om å øke innsatsen og ambisjonene på COP26 i november 2021.
C40 har satt som mål å rekruttere 1000 byer og kommuner fram til COP26, til å slutte seg til Race
to Zero. Oslo kommune (medlem i C40) og Osloregionen har oppfordret Bærum kommune til å
delta. Se vedlegg i saken: Saksframlegg til KS storbynettverk med invitasjon fra Oslo kommune om
å delta i kampanjen, og brev til medlemskommunene i Osloregionen om kampanjen.
Alle byer og kommuner som melder seg som deltaker i kampanjen innen 15. september, vil bli
invitert til et toppmøte i oktober med ledere i C40, politikere og ledere i miljøorganisasjoner i
Norge og internasjonalt, samt være med i kampanje på sosiale medier om Race to Zero.
Byer og kommuner må oppfylle fem krav for å delta i kampanjen. Her er en kort oppsummering av
kravene og hvordan Bærum kommune oppfyller disse:
1. Tilslutning til prinsipper om klimakrise, Parisavtalens mål og felles innsats.
Oppfylles gjennom kommunens Klimastrategi 2030 og strategiens kunnskapsgrunnlag.
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 hovedmål 1 i forslag til revidert Klimastrategi 2030: «I 2030 er direkte
klimagassutslipp i Bærum redusert med 55-60-65 prosent ift. 2009. I 2050 er Bærum
et lavutslippssamfunn.»

3. Plan: Legge fram klimamål og tiltak for 2030 som gjenspeiler en rettferdig del av global
utslippsreduksjon på 50% innen 2030.
Oppfylles gjennom kommunens Klimastrategi 2030 og klimabudsjett.
4. Gjennomføring: Starte gjennomføring av tiltak umiddelbart, og vise til minst ett konkret
eksempel på tiltak som gjennomføres.
Oppfylles gjennom kommunens årlige handlingsplan til Klimastrategi 2030, som fra 2022
erstattes av et årlig klimabudsjett.
Ved tilslutning til kampanjen må kommunen vise til minst ett konkret eksempel på et
klimatiltak som kommunen gjennomfører. Kommunedirektøren oppfordrer
kommunestyret til å foreslå hvilke(t) klimatiltak som skal løftes frem hvis Bærum
kommune gir sin tilslutning til kampanjen.
5. Rapportering: Forplikte seg til å rapportere årlig framgang, gjennom etablerte
plattformer og initiativer.
Oppfylles gjennom CDP-rapportering for 2021. CDP er en godkjent
rapporteringsplattform.
Et bakgrunnsnotat med mer informasjon om hva tilslutning til Race to Zero innebærer er vedlagt i
saken. Mer informasjon om kampanjen kan leses her: https://unfccc.int/climate-action/race-tozero-campaign#eq-1
Global Covenant of Mayors for Climate & Energy
Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, tidligere Compact of Mayors, ble lansert på FNs
klimakonferanse (Climate Summit) i september 2014. Global Covenant of Mayors er det største
internasjonale nettverket av byer og kommuner som frivillig forplikter seg til å bekjempe
klimaendringer og omstille til et lavutslippssamfunn. Formålet med nettverket er å engasjere
ordførere i klimainnsatsen og synliggjøre arbeidet hver enkelt by og kommune gjør for å redusere
klimagassutslipp og tilpasse seg klimaendringer.
Bærum kommune sluttet seg til Global Covenant of Mayors for Climate & Energy i 2015 etter en
henvendelse fra Michael Bloomberg, styreleder for nettverket og tidligere ordfører i New York.
Bærum kommune har gjennom medlemskapet forpliktet seg til å utarbeide klimareduksjonsmål
og en fullstendig klimahandlingsplan med konkrete klimatiltak. Bærum kommune oppfyller dette
kravet med sin Klimastrategi 2030 og klimabudsjett (tidligere handlingsplan). Videre er
kommunen forpliktet til å ha mål for hvordan Bærum skal tilpasses klimaendringer, utarbeide en
risiko- og sårbarhetsanalyse som inkluderer klimaendringer, og ha en handlingsplan med tiltak for
klimatilpasning.
Tabellen under gir oversikt over forpliktelsene som må oppfylles, og til hvilken tid.

Tabellen under gir en oversikt over historikken for Bærums oppfølging av forpliktelsene til
GCoM:
2015
2016
2017

2018

2019
2020

 Bærum slutter seg til Global Covenant of Mayors
 Første rapportering til nettverket; generell informasjon om Bærum.
Rapportering i mai og september 2017
 Innrapportering klimagassutslipp og energidata (forbruk, energikilder) egen virksomhet og
bærumssamfunnet (scope 1 og 2).
 Rapportering mål for klimagassreduksjoner og evaluering av risiko- og sårbarhet ved
klimaendringer.
 Rapportering av Bærums tiltak for klimatilpasning
 Beskrivelse av systemgrenser, standarder og metoder for beregning klimagassutslipp.
 Rapportering inkl. scope 3
 Politisk vedtatt plan med mål og tiltak for å redusere klimagassutslippene (klimastrategi).
 Rapportering knyttet til energibruk og klimagassutslipp.
 Bærum kommunes score oppnådde A-listestatus
 Rapportering september 2019, CDP Response Cities Questionnaire 2019
 Bærum kommunes score oppnådde A-listestatus
 Rapportering august 2020, CDP Response Cities Questionnaire 2020
 Bærum kommunes score oppnådde A-listestatus

Mer informasjon om nettverket kan leses her: https://www.globalcovenantofmayors.org/

CDP rapportering
Medlemmer av Global Covenant of Mayors for Climate & Energy er forpliktet til å rapportere årlig
eller annethvert år på hvordan klimahandlingsplanen og tiltaksplanen bidrar til
klimagassreduksjon og klimatilpasning. Rapporteringen gjøres til non-profitt-organisasjonen CDP,
tidligere Carbon Disclosure Project. CDP tilbyr en plattform for alle selskaper, kommuner og byer i
verden til å rapportere informasjon om status innen klima, vann og avskoging. CDP utfører årlig en
rangering av selskaper, byer og kommuner som har rapportert sine klima- og miljødata. CDP
publiserer årlig en oversikt over alle som har oppnådd karakteren A.
CDP rapporteringen er i tråd med GHG protokollen som er den mest brukte og anerkjente
standarden for rapportering av klimagassutslipp. CDP er en global og anerkjent plattform for
klima- og miljørapportering for både selskaper og lokale myndigheter. Det er en bred og detaljert
rapportering som ligger til grunn og områder som kartlegges er blant annet matsvinn og
avfallshåndtering, luftforurensing, resirkulering, energi- og vannforbruk, arealplanlegging,
klimatilpasning, klimagassregnskap, klimatiltak og strategier for samarbeid og medvirkning.
For å få karakteren A må kommunen eller byen vise beste praksis og handlekraft innen
klimatilpasning og klimagassreduksjon. Det vil si at byen eller kommunen må:
1. Sette ambisiøse, men og realistiske mål og vise til framgang i forhold til måloppnåelse.
2. Ha strategiske og helhetlige planer som sikrer at tiltakene reduserer klimapåvirkning og
risiko overfor innbyggere, bedrifter og organisasjoner i kommunen.
Bærum kommune har rapportert til CDP for 2017, 2018 og 2019, og har fått karakteren A for alle
tre årene. Bærum kommune ble vurdert til å ha god praksis for klimaledelse, robuste strategier
for klimagassreduksjon og klimatilpasning, og gode tiltak for måloppnåelse.
Bærum kommunes rapportering til CDP for 2019, samt kommunens tilbakemelding fra CDP i 2020
ligger som vedlegg i saken.
Mer informasjon om CDP kan leses her: https://www.cdp.net/en

