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Høringsvar vedrørende "Rapportering om norsk gjennomføring av  
Århuskonvensjonen" 
 
Vi viser til invitasjon om å komme med merknader til Regjeringens rapportering om norsk gjennomføring 
av Århuskonvensjonen. KS har to merknader:  
 
Under overskriften «Implementering av artikkel 5», punkt 3 (siden 15) står følgende:  
«Fra 2007 er det KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) som har tatt over 
ansvaret for malen for kommuneinformasjon på www.miljostatus.no og videreutvikler denne som et 
verktøy for miljø- og samfunnsindikatorer på kommunalt nivå.» 
 
Verktøyet det vises til er et statistikkverktøy utviklet innenfor prosjektet «Livskraftige kommuner». 
Miljøverndepartementet v/Espen Koksvik og KS v/Lasse Jalling har i 2012 hatt en dialog om hvorvidt 
denne funksjonen skulle videreføres. Pga etterslep i oppdatering av statistikkgrunnlaget og lav faktisk 
bruk av verktøyet, ble MD og KS enige om at verktøyet skulle legges ned fra 1.1. 2013. Avsnittet i 
rapporten som er sitert ovenfor må derfor strykes (eventuelt skrives om).   
 
Under samme overskrift, punkt 7 (siden 17) står følgende:  
«Det kan også nevnes at Statistisk sentralbyrå utarbeider årlig statistikk over viktige naturressurs- og 
miljøforhold.» 
 
Statistikk er et viktig informasjonsgrunnlag også på lokalt og regionalt nivå. Imidlertid er det reelle 
statistikktilfanget ofte mangelfullt når lokale forhold skal vurderes. Et konkret eksempel er innenfor 
klimastatistikk. Miljøverndepartementet og KS har i fellesskap henvendt seg til SSB for å sikre at relevant 
statistikk er tilgjengelig også på kommunenivå. Det ser nå ut til å gå i orden innenfor klimaområdet. Det er 
imidlertid fortsatt en utfordring at statistikkgrunnlaget ikke er godt nok innenfor miljøområdet. Gitt at 
kommuner og fylkeskommuner har en informasjonsplikt knyttet til miljø, er det viktig at SSB leverer 
relevant statistikk. Her er det fortsatt et godt stykke igjen. KS forventer at MD fortsatt presser på for at 
SSB leverer mest mulig relevant miljøstatistikk også på lokalt og regional nivå, og bidrar selvfølgelig gjerne 
inn i dette arbeidet.  
 
Mvh,  
 
Lasse Jalling 
avdelingsdirektør samferdsel, plan og miljø 
 
 
Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet 
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