


Miljøuka – bærekraftig sammen!

En introduksjon til noe av det som skjer i Kristiansand 
30.mai til 5.juni.

Bærekraftsmøtet, Nærings- og eierskapsutvalget

5. april 2022



30.-31. mai

3.-5.juni1. juni

Hele uka



Den 4. bærekraftsdimensjonen?

«DEN POLITISKE»

Koordinering, makt og 

styring



Sentrale faktorer i omstillingen av 
kommuner til lavutslippsamfunn

• Lokale myndigheter må ta rollen som 
samfunnsutviklingsaktør og katalysator for 
samfunnsomstilling lokalt

• Bygge nettverk mellom kommunen og lokale 
virksomheter, sivilsamfunnsgrupper og andre 
relevante aktører

• Nytenking, dialog og innovasjon

Wang, 2018; Westskog, 2018; 
Amundsen et al., 2018 Amundsen, 2018



(driftsorganisasjonen)







Hva er Miljøuka?

• En sammensetning av mange forskjellige arrangementer, der 
temaer knyttet til klima og miljø fremheves. 

• Hensikten er å etablere en strategisk samarbeidsarena for 
deling av kunnskap og gode erfaringer som kan inspirere til 
handling og omstilling av samfunnet.

• Miljøuka har som mål å posisjonere Kristiansand kommune som 
en av de beste i Norge på å fremme klima- og miljøvennlige 
løsninger.

• Miljøuka er blitt et viktig kontaktpunkt mellom kommunen og 
befolkningen, der kommunen utøver en rolle som 
samfunnsutvikler og tilrettelegger.



Åpning av Miljøuka 30. mai på 
Festninga 

• Hvem har laget skjorta di? Bærekraft – fra preik til 
praksis m/ klimapsykolog Ragnhild Nilsen

• Hvordan kan du bli god på gjenbruk? m/ forfatter, 
influenser og driver av Fæbrik, Ingrid Bergtun

• Utdeling av kommunens Miljøpris 2022!

• Catwalk for klima og bærekraft

• Spennende bærekraftig mat, danseforestilling, konsert og mye 
mye mer!

• For mer info og påmelding følg oss på Miljøukas hjemmeside 
https://www.kristiansander.no/miljouka

https://www.kristiansander.no/miljouka


Kickstart på Miljøuka!



Hva er GrønnPraksis 22? 

• En nasjonal konferanse som løfter frem de gode eksemplene på bærekraftig 
omstilling i praksis!

• Gjennomføres under Miljøuka 30. og 31. mai på Hotel Norge

• GrønnPraksis 22 arrangeres av Kristiansand kommune, KS, CICERO og Kortreist 
kvalitet-samarbeidet.

• Målgruppen er politikere, ledere og fagpersoner fra både kommunene, 
næringsliv, staten, sivilsamfunn og FoU-miljøer.

• Etter konferansen skal det utformes en erklæring som skal sendes til 
Regjeringen. Her presenteres de viktigste utfordringer knyttet til bærekraftig 
klimaomstilling. 













#GREENWEEKCHALLENGE

● Helgrønn utfordring som går ut til 
næringsliv, politikere, privatpersoner

● Avlegg ditt eget grønne løfte for uken 
under #greenweekchallenge

Aktivitetsforslag

● Lag helgrønn kantine på jobben
● Spis grønnere ute på byens restauranter 
● Legg kundemøtene til grønne lunsjsteder
● Spis grønnere hjemme
● Utfordre kolleger, venner, andre bedrifter 

til å bli med på denne grønne utfordringen
● Spis ute med ekstra god samvittighet for 

kroppen - og støtt lokalt næringsliv i tillegg





"De første kolonihagene og 
skolehagene ble etablert ved 
forrige århundreskifte for at 
byboere uten hager skulle ha 
mulighet til å dyrke sin egen 
mat, og for å gi barna 
naturglede, kunnskap om 
dyrking og kjennskap til de 
vekstene de spiste."

Fra Dyrk byer og tettsteder, Nasjonal strategi 
for urbant landbruk







Norway 2022
Denmark 2016, 2019, 2021, 2022 
Czech Republic 2019

UAE 2018
Jordan 2021, 2022 
Saudi Arabia 2021, 2022

Kenya 2017
South Africa 2018
Uganda 2020
Nigeria 2021
Morocco 2021
Ghana 2022

Thailand 2017, 2019
India 2019, 2022

Mexico 2022
Colombia 2021, 2022 

New York City 2016, 2017, 2018, 2019, 
2021

Dominica 2018 

Argentina 2018, GGWCUP League, still 
running





For å skape endring må vi endre reglene. Poengsystemet til GGWCUP gjenspeiler 

de mange måtene vi kan forenes gjennom sport for å bryte ned barrierer og skape 

endring.

For å kvalifisere til fotballcupen må laget velge seg ett bærekraftsmål. Lagene blir 

rangert etter hvor sterk promotering av bærekraftsmålet er på og utenfor 

fotballbanen. Etter hver kamp blir hvert lag gitt poeng i 4 kategorier:

Action  Style   

Crowd  Football    

#ggwcupno

Partner Hub

EN NY MÅTE Å TELLE POENG





Program

Fredag 3. juni Lørdag 4. juni Søndag 5. juni

10:00
14:00
15.00

15:00
16:00

Team presentasjoner
Parade
Offisiell 
åpningsseremoni
Æreskamp
Afterwork, sosialt
Kampstart

09:30
14:30

16:30

19:00

2. gruppespill
3. gruppespill
Semifinale, finale
Premieutdeling
Sosialt

Opplevelsesdag
TBA

Stands på Torvet





Facebook gruppe og -side 

● Informasjon
● Arrangementer
● Diskusjon



Unik mulighet til å sette Kristiansand på kartet 

Hvilken rolle kan dere som lokalpolitikere ta for å bidra til 
mobilisering av næringsliv, foreninger og innbyggere til dette 
som blir kommunens viktigste arena for bærekraftig 
klimaomstilling i 2022? 



Telefon 38 07 50 00
post@kristiansand.kommune.no
Kristiansand.kommune.no


