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ORDFØRERAVTALE

ETTERSOM FNs klimapanel har slått fast at klimaendring er en realitet og at bruken av energi 
til menneskelige aktiviteter har hovedansvaret for dette; 

ETTERSOM EU den 9. mars 2007 vedtok pakken ”Energi for en verden i endring”, hvorved 
EU unilateralt forplikter seg til å redusere sine CO2-utslipp med 20 % innen 2020 som et 
resultat av en økning på 20 % i energieffektivitet og en andel på 20 % i fornybare energikilder 
i energimiksen;

ETTERSOM EUs ”Handlingsplan for energieffektivitet: realisering av potensialet” innbefatter 
utferdigelsen av en ”Ordføreravtale” som en prioritet;

ETTERSOM EUs Regionalkomité vektlegger behovet for å forene lokale og regionale krefter, 
idet forvaltning på fl ere nivåer er et effektivt verktøy for å nyttevirkningen av tiltak som skal 
iverksettes mot klimaendring, og derfor fremmer regionenes engasjement i Ordføreravtalen;

ETTERSOM vi er villige til å følge anbefalingene i Leipzig-charteret om bærekraftig europeisk 
byutvikling mht. behovet for å forbedre energieffektivitet; 

ETTERSOM vi er innforstått med Aalborg-forpliktelsene, som ligger til grunn for mange 
igangværende tiltak fra byenes sin side samt Lokal Agenda 21-prosessene;

ETTERSOM vi erkjenner at de kommunale og regionale myndigheter deler ansvaret for å 
bekjempe global oppvarming med nasjonale styresmakter, og må være forpliktet til dette 
uavhengig av andre parters forpliktelser;

ETTERSOM byene både direkte og indirekte (gjennom de varer og tjenester innbyggerne 
benytter) står for mer enn halvparten av drivhusutslippene som kommer fra bruken av energi 
forbundet med menneskelige aktivitet; 

ETTERSOM EUs forpliktelse til å redusere utslipp kun kan oppnås hvis lokale interessegrupper, 
innbyggerne og deres grupperinger tar del i dette; 

ETTERSOM kommunale og regionale myndigheter, som representerer innbyggernes 
nærmeste forvaltningsorgan, må gå i spissen og være et eksempel; 

ETTERSOM mange av de tiltak vedrørende etterspørsel etter energi og fornybare energikilder 
som er nødvendige for å håndtere klimasammenbrudd, faller inn under kompetanseområdet 
til de kommunale myndigheter eller ikke ville være oppnåelige uten deres politiske støtte; 

ETTERSOM EUs medlemsstater kan dra fordel av effektiv desentralisert innsats på lokalt 
nivå for å oppfylle deres forpliktelser vedrørende reduksjon av drivhusutslipp;

ETTERSOM kommunale og regionale myndigheter i hele Europa reduserer forurensende 
stoffer som fører til global oppvarming gjennom energieffektivitetsprogrammer, herunder 
bærekraftig bytrafi kk og ved å fremme fornybare energikilder; 



FORPLIKTER VI ORDFØRERE OSS TIL Å:

Gå lengre enn de mål EU har satt for 2020, og redusere CO2-utslippene i våre respektive regioner 
med minst 20 % ved å iverksette en handlingsplan for bærekraftig energi for de aktivitetsområder 
som er relevante i henhold til våre mandater. Forpliktelsen og handlingsplanen vil bli ratifi sert gjennom 
våre respektive prosedyrer;

Utarbeide en fortegnelse over baseline -utslipp som grunnlag for den bærekraftige 
handlingsplanen;

Fremlegge den bærekraftige energihandlingsplanen innen et år etter at hver av oss har formelt 
undertegnet Ordføreravtalen;

Tilpasse bystrukturer, herunder å avsette tilstrekkelige menneskelige ressurser til å gjennomføre 
de nødvendige tiltak;

Mobilisere det sivile samfunn i våre geografi ske områder til å delta i utviklingen av 
handlingsplanen, ved å synliggjøre den politikk og de tiltak som er påkrevd for å iverksette og oppnå 
planens målsetninger. En handlingsplan utarbeides i hvert område og oversendes sekretariatet for 
Ordføreravtalen  innen ett år etter undertegning:

Oversende en gjennomføringsrapport minst hvert andre år etter oversendelse av handlingsplanen 
for evaluering, kontroll og verifi sering;

Dele vår erfaring og sakkunnskap med andre områdeenheter;

Organisere energidager eller bydager for avtalen i samarbeid med EU-kommisjonen og andre 
interessegrupper, som gir innbyggerne anledning til å dra direkte fordel av de mulighetene og 
fordelene som følger av en mer intelligent bruk av energi, og regelmessig orientere lokalmedia om 
tiltak i forbindelse med handlingsplanen;

Delta i og bidra til den årlige EU-konferansen for ordførere for et Europa med bærekraftig 
energi.

Spre avtalens budskap til aktuelle fora og især oppmuntre andre ordførere til å slutte seg til 
avtalen;

Godkjenne oppsigelse av vårt medlemskap i avtalen under forutsetning av forutgående skriftlig 
varsel fra sekretariatet i tilfelle av at:

i) handlingsplanen for bærekraftig energi ikke er innlevert innen året etter formell undertegning av 
avtalen;

ii) det overordnede mål om å redusere CO2 som fremsatt i handlingsplanen ikke overholdes pga. at 
handlingsplanen ikke iverksettes eller mangelfull iverksettelse;

iii) rapport ikke innleveres i 2 påfølgende perioder.
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STØTTER VI ORDFØRERE 

EU-kommisjonens beslutning om å iverksette og fi nansiere en struktur for teknisk 
og innsatsfremmende støtte, herunder iverksettelse av evaluerings- og kontrollverktøy, 
mekanismer for å tilrettelegge deling av kunnskap mellom områdene samt verktøy 
for å tilrettelegge for å kopiere og mangfoldiggjøre vellykkede tiltak innenfor sine 
budsjetter;

EU-kommisjonens rolle i å stå for koordinering av EUs ordførerkonferanse for et 
Europa med bærekraftig energi;

EU-kommisjonens uttalte intensjon om å tilrettelegge for erfaringsutveksling 
blant de deltakende områdene, tilveiebringelse av retningslinjer og eksempler 
(standardverdier) for mulig iverksettelse, samt tilknytning til eksisterende aktiviteter 
og nettverk som støtter rollen til kommunale myndigheter mht. klimavern. Disse 
eksemplene (standardverdiene) bør bli en integrert del av denne avtalen og fastsettes 
i vedleggene;

EU-kommisjonens støtte for å sikre anerkjennelse og offentlig synliggjøring 
av de byer som deltar i avtalen gjennom bruk av en særskilt logo for Europa med 
bærekraftig energi og promotering via Kommisjonens kommunikasjonskanaler;

Regionskomitéens sterke oppslutning om avtalen og dens målsetninger som 
representant for kommunale og regionale myndigheter i EU;

Den bistanden som medlemsstater, regioner, provinser, fadderbyer og andre 
institusjonelle strukturer som støtter Ordføreravtalen gir til mindre kommuner for at 
sistnevnte skal kunne etterkomme vilkårene fastsatt i denne avtalen;

OPPFORDRER VI ORDFØRERE

EU-kommisjonen og statsforvaltningene til å etablere samarbeidsordninger 
og samstemte støttestrukturer som bistår de undertegnende parter i å iverksette 
handlingsplanen for bærekraftig energi.

EU-kommisjonen og statsforvaltningene til å anse Ordføreravtalens aktiviteter som 
prioriteringsområder i deres respektive støtteprogrammer, og underrette og involvere 
byene i utferdigelsen av politikk og fi nansieringsordninger vedrørende det lokale nivået 
i omfanget av sine målsetninger.

EU-kommisjonen til å forhandle med de fi nansielle aktørene for å etablere 
økonomiske muligheter som kan bidra til å sette handlingsplanens oppgaver ut i 
livet.

Statsforvaltningene til å involvere de kommunale og regionale myndigheter 
i utarbeidelsen og iverksettelsen av de nasjonale handlingsplanene for 
energieffektivisering og de nasjonale handlingsplanene for fornybare energikilder.

EU-kommisjonen og statsforvaltningene til å støtte iverksettelsen av våre 
handlingsplaner for bærekraftig energi i samsvar med prinsippene, reglene og 
formene allerede avtalt, samt de som eventuelt avtales mellom partene for fremtiden 
på det globale nivået innenfor FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC). 
Vår aktive deltakelse i reduksjon av CO2-utslipp kan også resultere i en mer ærgjerrig 
global målsetning.

OPPFORDRER VI ORDFØRERE ANDRE KOMMUNALE OG REGIONALE 
MYNDIGHETER TIL Å SLUTTE SEG TIL ORDFØRERAVTALE-INITIATIVET OG 
ANDRE STØRRE INTERESSEGRUPPER TIL Å FORMALISERE DERES BIDRAG 
TIL AVTALEN



VEDLEGG

1. De kommunale myndigheters rolle i iverksettelsen av arbeidet 

Tiltak for energieffektivisering, prosjekter for fornybar energi og andre energi-relaterte 
tiltak kan introduseres i de forskjellige aktivitetsområdene til de kommunale og regionale 
myndighetene.

• forbruker og tjenesteleverandør

Kommunale myndigheter har mange bygninger som bruker betydelige mengder energi til for ek-
sempel oppvarming og belysning. Innføring av energisparings-programmer og -tiltak i offentlige 
bygg er et område hvor man kan oppnå betydelige besparelser.

Kommunale og regionale myndigheter leverer også energiintensive tjenester som for eksempel 
offentlig transport og gatebelysning hvor det er rom for forbedringer. Og selv når disse tjenestene 
er satt ut til andre leverandører kan energireduserende tiltak iverksettes gjennom innkjøpskon-
trakter og avtaler om tjenesteleveranser.

• planleggings-, utviklings- og reguleringsmyndighet

Planlegging av arealbruk og organisering av transportsystemer er et ansvar som tilligger de fl este 
kommunale og regionale myndigheter. Strategiske beslutninger vedrørende byutvikling som for 
eksempel å unngå uryddig utbredelse av byområder kan redusere energibruken til transport.

Kommunale og regionale myndigheter kan ofte ha en reguleringsrolle ved at de  for eksempel 
fastsetter standarder for energiytelse eller at utstyr for fornybar energi skal innlemmes i nye 
bygg. 

• rådgiver, pådriver og rollemodell

Kommunale og regionale myndigheter kan bistå med å informere og motivere innbyggerne, 
næringslivet og andre lokale interessegrupper om hvordan de kan bruke energi mer effektivt. 
Holdningskampanjer er viktige for å engasjere hele samfunnet i å støtte bærekraftig energipoli-
tikk. Barn er også en viktig gruppe i prosjekter for energisparing og fornybar energi: de viderefor-
midler det de lærer utenfor skolen også. Det er like viktig at myndighetene går foran med et godt 
eksempel og spiller en rolle til etterfølgelse i prosjekter for bærekraftig energi.

• produsent og leverandør

Kommunale og regionale myndigheter kan fremme lokal energiproduksjon og bruken av forny-
bare energikilder. Fjernvarmesystemer for kombinert varme og kraft som bruker biomasse er 
et godt eksempel. Kommunale og regionale myndigheter kan også oppfordre innbyggerne til å 
iverksette prosjekter for fornybar energi ved å støtte lokale tiltak økonomisk.

2. Standardverdier for ekspertise (”Benchmarks of Excellence”)

Standardverdier for ekspertise defi neres som de initiativer og programmer som representerer en 
global modell for vellykket iverksettelse av utviklingskonsepter for bærekraftig energi i bymes-
sige miljøer. Representanter for standardverdier for ekspertise fastslår gjennom avtalen deres 
villighet til å dele sin erfaring og hjelpe byene iverksette lignende tiltak hvor dette er relevant og 
praktisk, og forplikte seg til å legge til rette for erfaringsoverføring ved spredning av informasjon, 
herunder retningslinjer, deltakelse i arrangementer vedrørende avtalens undertegnende parter og 
det generelle løpende samarbeidet.

Nye standardverdier for ekspertise kan tilsluttes avtalen til enhver tid, forutsatt at:

• deres potensiale er fagmessig vurdert av sakkyndige oppnevnt av Kommisjonen og ansees 
for å være fremragende

• de godkjennes av minst en ordfører som har underskrevet avtalen

• de forplikter seg skriftlig til et arbeidsprogram for tiltaksutbredelse rettet mot byene i avta-
len, herunder rapportering om virkningene av aktivitetene innenfor avtalen.

3. Støttestrukturer

Ordføreravtalen er åpen for byer av alle størrelser i Europa. De byer som pga. sin størrelse ikke 
har ressurser til å utarbeide fortegnelse eller arbeide med og lage et utkast til en handlingsplan 
bør støttes av forvaltningsorganer med slik kapasitet. Disse støttestrukturene kan være regioner, 
fylker, provinser, grupper, NUTS III-områder  eller fadderbyer. Hver støttestruktur vil bli uttrykkelig 
anerkjent av Kommisjonen som en nøkkelaktør i avtalen. Omfanget av engasjementet i avtalen 
så vel som konkrete vilkår for slikt engasjement, herunder beslutningsmyndighet, vil bli nærmere 
omtalt i en egen skriftlig avtale.


