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”Er det så viktig med miljøet da…?” 

Gjennomsnittlig 
overflatetemperatur
på den nordlige 
halvkule

Befolkning

CO2-konsentrasjon

Samlet BNP
Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Vannforbruk

Utrydding av arter
Papirforbruk

Motorkjøretøy

Svekkelse av 
ozonlaget

Utarming
av fiske-
ressurser



Hva er miljøledelse?

• Et konsernovergripende redskap for å hjelpe virksomheter 
til å arbeide mer systematisk med miljøforbedringer

• Mål: realistisk måloppnåelse og kontinuerlig forbedring
• Når målsettingene om ventet forbedring er oppnådd, 

settes nye målsettinger for å bli enda bedresettes nye målsettinger for å bli enda bedre
• Forventet resultat: redusert belasting på miljøet, lavere 

driftskostnader og sykefravær
• Sertifisering – tredjeparts bevis på måloppnåelse
• Bidrar positivt til kommunens omdømmebygging og 

reduserer miljøbelastingen av kommunens egen drift



Juridiske aspekt
Regnskapsloven § 3-3:

” Det skal gis opplysninger om forhold ved 
virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer 
og produkter, som kan medføre en ikke 
ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. 
og produkter, som kan medføre en ikke 
ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. 
Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de 
enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan 
gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges 
iverksatt for å forhindre eller redusere 
negative miljøvirkninger”



Juridiske aspekt
Miljøinformasjonsloven: 

§ 10. Rett til miljøinformasjon hos offentlig organ
Enhver har rett til å få miljøinformasjon fra et offentlig 
organ [...]

§ 16. Rett til miljøinformasjon om virksomhet
Enhver har rett til miljøinformasjon fra virksomhet 
nevnt i § 5 annet ledd om forhold ved virksomheten, 
herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan 
medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet. [...]



Bakgrunn
• 7 av 10 ansatte i Bergen kommune vil arbeide for å 

miljøsertifisere egen avdeling (opinion 2005)
• Rapporter: "Miljøledelse i Bergen kommune -

alternative løsninger” (GRIP) og "Forprosjekt 
Miljøsertifisering av Rådhuskvartalet”Miljøsertifisering av Rådhuskvartalet”

• Bystyret vedtok 19.11.07 (sak 261/07) å innføre 
miljøledelse i hele kommunens organisasjon ved at 
alle kommunale enheter miljøsertifiseres 

• Ved å innføre miljøledelse sikrer kommunen at 
miljøhensyn systematisk blir ivaretatt og rapportert 
gjennom kommunens eget ledelses- og 
rapporteringsverktøy - balansert målstyring



Miljøsertifisering

Grønt Flagg ISO 14001

92 skoler
60 barnehager

Rådhuset
+160 resultats-

enheter

Spesialenheter



Praktiske konsekvenser

�Kildesortering av avfall
�Ressurs- og energibruk: 

bruke mindre og følge opp bruken
�Miljøhensyn ved innkjøp: �Miljøhensyn ved innkjøp: 

sette krav og påvirke leverandører
�HMS: fokus på arbeidsmiljø og nærvær

Forventet resultat:
økt trivsel, bedre økonomi og bedre miljø



Politisk vedtak om miljøsertifisering
(sak 261/07Bystyret)

Kommunaldirektørene
•Gir beskjed til resultatsenheter om oppstart

•Oppdateres på status gjennom BMS

BBNK (v/ Prosjektleder)
planlegger, koordinerer og administrerer 

prosessen
•Rapporterer til klimasjef
•Nødvendige avklaringer

•Kvallitetssikring

Prinsippskisse – Miljøfyrtårnsertifisering

Enheter 
•oppretter miljøgruppe (skal minimum bestå av 
representant fra ledelse, drift og verneombud) 

miljøansvarlig representant velges.
•Samarbeid med konsulent om oppfylling av bransjekrav

•Lukken av evt. avvik i bransjekrav
•Utarbeider enhetens miljørapport

•Oppfølging og rapportering gjennom BMS

Konsulenter
klargjør enheter til sertifisering

•Gjennomgår bransjekrav med enhet
•Utarbeider konsulentrapport (miljøanalyse)

•Kurser ansatte i miljøkunnskap
•Melder fra til prosjektleder og sertifisør når enhet er klar 

for sertifisering

Uavhengig sertifisering (miljørevisjon)
Kontroll

•Oppfylles bransjekravene?



Politisk beslutning

Saks-
fremstilling

261/07Rapporter

Oppstart
prosjekt

Felles
rutiner

Adm. beslutningNødvendig
forarbeid

Tilbud på
tjenester

Forprosjekt

Oppstart i
enheter

Ja

Bistand fra eksterne konsulenter i tillegg til pros jektleder

Prosjektleder ansettes

Miljø-
grupper
dannes

Velge riktig
bransjekrav

Konsulent-
rapport

miljø-
rapport

Oppfylles
bransjekrav?

Ja

Nei

Tilpasse 
seg til

bransjekrav

Tilpasse 
seg til

bransjekrav

Ekstern
sertifisering

Godkjent

Ikke
godkjent

Evaluere
Prosess,

Rapportere

Rapportere
enhetsvis 

i BMS 

Resertifisering
hvert 3. år

(forbedring)









Sentral-
administrasjon

BMS
(ISO 14001-
sertifisert)

Veien videre?

Etat/resultatenhet/ 
virksomhet

Miljøfyrtårnsertifisert

Skole/Barnehage

Grønt flagg-sertifisert

Spesialenhet med 
leverings-

/produksjonsansvar

ISO 14001-sertifisert



Suksesskriterier:
• informasjon i 

forkant
• forankring
• motivasjon og 

engasjementengasjement
• system- og org. 

kunnskap
• tålmodighet


