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SAMMEN TAR VI KLIMAANSVAR 

 

Byrådet i Oslo som arbeidsgiver og arbeidstagerorganisasjonene i Oslo kommune har satt 

seg felles, offensive mål for enda mer klimavennlige jobbreiser i årene som kommer: 

Innen 2023 skal klimagassutslippene halveres, og i 2030 skal kommunale reiser til og fra 

jobb være helt utslippsfrie. Samtidig har kommunen lansert støtteordningen «Grønn 

jobbreiseordning» hvor byrådet har satt av 25 millioner kroner i 2019 til klimavennlige 

jobbreisetiltak i kommunale virksomheter.  

 

Felleserklæring om klimavennlige jobbreiser  

Byrådet i Oslo og arbeidstakernes organisasjoner har inngått en felles erklæring om å jobbe 

sammen for at kommunens ansatte skal reise enda mer klimavennlig til og fra jobben i årene 

framover. Innen 2023 skal utslippene halveres, og i 2030 skal reisene til og fra kommunale 

arbeidsplasser være helt utslippsfrie. Felleserklæringen følger vedlagt.  

 

Fremover skal byrådet og organisasjonene ha faste møtepunkter for ideutveksling og 

inspirasjon om klimavennlige jobbreiser. 

 

Store klimagassutslipp fra jobbreiser  

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Oslo, og ca. halvparten av utslippene 

skyldes privatbiler. For Oslo er det anslått at jobbreiser fører til utslipp av 80 000 tonn CO2 i 

Oslo hvert år. Nesten en tidel av dette kommer fra jobbreisene til kommunens egne ansatte.  

 

Klimavennlige jobbreiser er ikke bare bra for klimaet – det er også positivt for bymiljøet, den 

lokale luftkvaliteten, folkehelsa og arealbruken. Mer aktiv og grønn transport til og fra jobb vil 

også kunne inspirere de ansatte til mer klimavennlige fritidsreiser.  

 

«Grønn jobbreiseordning» lansert  

For å få fart på overgangen til mer klimavennlige jobbreiser har byrådet nå lansert 

støtteordningen «Grønn jobbreiseordning». Gjennom denne kan kommunale virksomheter søke 

om støtte til tiltak som stimulerer sine ansatte til å reise grønt. Det er satt av 25 millioner kroner 

til ordningen i 2019 og 25 millioner kroner i 2020.  

 

Det er Klimaetaten som administrerer ordningen. Ordningen avgrenses til å gjelde tiltak knyttet 

til jobbreiser, det vil si reiser mellom hjem og fast arbeidssted – og ikke tjenestereiser.   
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Støtteberettigede tiltak  

Ordningen har en tydelig klimaprofil, og retter seg særlig mot arbeidssteder som har 

klimagassutslipp fra jobbreiser i dag. Arbeidsplasser som kan dokumentere en høy fossilbil-

andel vil bli prioritert, det samme vil søknader fra arbeidsplasser hvor tiltaket inngår som et av 

flere for å gjøre jobbreisene klimavennlige.  

 

Støtteberettigede tiltak vil i hovedsak være tiltak som tilrettelegger for sykling til og fra 

arbeidsplassen, men det kan også være tiltak knyttet til gåing og kollektivreiser. Virksomheter 

som er plassert på steder med dårligere kollektivdekning vil også kunne søke støtte til 

elbillading.  

 

Sykkelparkering kan være både inne og ute, det kan være omgjøring av bilparkering, og den 

bør ha lademuligheter for el-sykler og plass til ulike typer sykler. Garderobetilrettelegging kan 

enten være enkle låsbare garderobeskap, eller mer omfattende garderober med mulighet for 

dusjing.  

 

Avtale med Syklistenes landsforening om «Sykkelvennlig arbeidsplass»  

I forbindelse med «Grønn jobbreiseordning» har Klimaetaten inngått en avtale med Syklistens 

landsforening (SLF) om sertifiseringsordningen «Sykkelvennlig arbeidsplass». Alle 

kommunenes arbeidsplasser tilbys gratis sertifisering i miljøhovedstadsåret.   

 

Syklistenes Landsforening kartlegger over 50 indikatorer innen sykkelparkering, 

garderobefasiliteter, insentiver og ledelse. Sammen med en reisevaneundersøkelse danner det 

grunnlaget for en rapport som beskriver sykkelforholdene og gir råd om hvilke ytterligere tiltak 

dere som arbeidsplass bør gjøre. 

  

Hvem kan søke?  

«Grønn jobbreiseordning» retter seg mot alle kommunale arbeidsplasser. I de tilfeller hvor 

søker er kommunal byggeier eller eiendomsforvalter, kan det søkes om ståtte til både fysiske 

tiltak (garderober, sykkelparkeringer m.m.) og andre typer tiltak (sertifisering som 

sykkelvennlig arbeidsplass, infopakker o.l.). Byggforetakene kan sende søknad på vegne av 

flere arbeidsplasser.  

 

Dersom søker er kommunal leietager i privat bygg, kan det ikke søkes om støtte til fysiske 

tiltak, men disse kan få støtte til andre typer tiltak. Dersom den kommunale arbeidsplassen 

inngår en avtale med privat byggeier om å samarbeide om å finansiere fysiske tiltak, kan 

ordningen dekke den kommunale andelen.   

 

Les mer om ordningen på Klimaetatens nettsider  

Det er utarbeidet et enkelt elektronisk søknadsskjema, og det vil bli mulig å søke støtte tre 

ganger pr. år: 1. juni, 1. september og 1. november.  

 

Les mer om «Grønn jobbreiseordning» og støtte til sertifisering som «Sykkelvennlig 

arbeidsplass» på Klimaetatens nettsider. 
 

 

Sammen reduserer vi utslippene  

Vi håper at alle kommunens virksomheter utnytter denne muligheten til å sette klimavennlige 

jobbreiser på dagsorden, og at miljøhovedstadsåret blir starten på et løft for tilretteleggingen på 

https://felles.intranett.oslo.kommune.no/fond-og-tilskudd/stotte-til-sykkelvennlig-arbeidsplass/
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arbeidsplassene våre. Kommunen skal feie for egen dør, og så håper vi å inspirere andre 

arbeidsplasser i byen til å gjøre det samme.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Robert Steen 

byråd 

 

  

 

 

 

 

Godkjent elektronisk 

 

 

Vedlegg: Felleserklæring klimavennlige jobbreiser.pdf 
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