
Erklæring om å etablere Oslo-modellen for Rettferdig Omstilling 

Byrådet i Oslo og Landsorganisasjonen i Norge (LO) erklærer i dag under vår deltaking på Global 

Climate Action Summit i San Fransisco 2018 at vi: 

- Erkjenner at det haster med å stoppe klimaendringene 

- Erkjenner også at det haster at både stater og ikke-statlige aktører trapper opp sin innsats 

mot klimaendringer og handler raskt med å gjennomføre klimatiltak 

- Anerkjenner Oslos ambisiøse klimapolitikk  

- Understreker at for å nå Oslos ambisiøse klimamål vedtatt i klimaplanen, kreves støtte fra 

arbeidstakere og innbyggere 

- Gjentar Parisavtalens støtte til viktigheten av en rettferdig omstilling for arbeidsstyrken, 

anstendig arbeid og kvalitetsjobber i samsvar med nasjonale mål 

- Støtter partnerskapet mellom C40 byene, internasjonal fagbevegelse (ITUC), internasjonal 

transportarbeiderføderasjon (ITF) og Just Transition Center med "Planlegging for 

klimahandling og rettferdig omstilling" ("Planning for Climate Action and Just Transtion") som 

lansert på Global Climate Action Summit 

- Stadfester ILOs pilarer for anstendig arbeid; arbeidstakerrettigheter, jobbskaping, 

velferdsordninger og sosial dialog 

- Stadfester også ILOs retningslinjer for en rettferdig omstilling til miljømessig og bærekraftige 

økonomier og samfunn for alle 

- Forplikter oss til å etablere Oslomodellen for Rettferdig Omstilling basert på sosial dialog, 

medvirkning og inkludering av arbeidstakere og deres fagforeninger i planleggingen, 

gjennomføringen og iverksettingen av tiltak for å redusere Oslos klimautslipp 

- Etablerer et Rettferdig Omstillings-råd som et sentralt element i dette arbeidet. Rettferdig 

Omstillings-rådet skal gi kunnskap, inkludert vurderinger av konsekvenser for arbeidstakere 

av forslag til klimatiltak, og gi råd til byrådet. Rettferdig Omstillings-rådet skal være 

sammensatt av representanter og eksperter fra relevante kommunale enheter og etater, 

fagforeninger og næringslivsorganisasjoner 

Oslo-modellen for Rettferdig Omstilling skal etableres gjennom samarbeid mellom byrådet i Oslo, 

de relevante fagforeningene og de relevante bedriftene lokalt, og vil bli lansert i forbindelse med 

at Oslo overtar som Europas Grønne Hovedstad 2019. 

Oslo-modellen for Rettferdig Omstilling skal fokusere på hvordan en kan sikre en rettferdig 

omstilling for arbeidstakere samtidig som byens klimamål blir nådd, innenfor følgende sektorer 

og områder; transport, handel, innkjøp, bygg og anlegg, energi, opplæring og kompetanse. 
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