
Innføring av miljøledelse i 
Kristiansand



Målsettinger i plandokumenter:
• Strategiplan for bærekraftig utvikling – 2007

”Alle kommunale enheter og foretak er 
miljøsertifisert innen 2011”
”Stimulere til sertifisering av private…”

• Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet  - 2009• Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet  - 2009
”Alle kommunale enh…..innen 2012”

• Framtidens byer – 2009
”…er miljøsertifisert innen 2011/2012”

• Framtidens byer – 2009
”Implementere miljøledelsessystem integrert 
i kommunens styringssystem inklusiv 
miljøpolicy innen 2010



Konkrete tiltak

• Organisering, informasjon og rapportering
Formannskapet, samt alle sektorer på direktørens møter og informert, 
samt hatt rådmannens føringer i ryggen
”vi har nok politiske vedtak på dette…!”

• Avfall bra
• Energi svært bra på kommunale bygg og borettslag, 

forbedringspotensiale ellers, 
• Transport bra gjennom ATP prosjektet, forbedringspotensiale 

kommuneorganisasjonen, nevn avvikling av parkeringsplasser, 
• Innkjøp på gang men går litt sent 



Svakheter/hindringer

• Store sektorer - skole, helse og sosial – tunge å dra i gang prosesser

• Ledelse som ikke har gitt tydelige føringer

• Økonomi i allerede pressa sektorer • Økonomi i allerede pressa sektorer 
(overskudd, tid og penger i skolesektoren og helse og sos??)

Arbeidsbelastning – press 

• Sliter litt med å innføre kommunedekkende rutiner pga sterk 
delegasjonskultur i kommunen 



Status sertifiserte enheter august 09: 

• Rådmannens stab 100% (1 enhet)
• Teknisk 88% (8 enheter)
• Barnehage  80% (30 enheter)
• Kultur             20% (5 enheter)
• Helse/sos      17% (34 enheter) 
• Skole             9% (46 enheter)
• Adm              0% (9 enheter)

• Alle enheter  31% (133 enheter)



Eksterne virkninger

• Gode resultater på prosjekt ”energi i bygg” 15,6% red på  1 1/2 år, spart 
over 5 mill.

• Vi blir tydeligere på innkjøp
• Reduksjon i antall parkeringsplasser til ansatte
• Stort fokus på miljø i barnehager• Stort fokus på miljø i barnehager



Videre strategier for å nå målsettinger
• Tilskuddsordning - kommunale 

enheter i Kristiansand kommune 
tom. 31.desember 2009

• Politisk vedtak, administrativ 
forankringforankring

• Prosjekt i helse og sosialsektoren –
satsing på verneombud

• Kommunal innkjøpspolitikk

• Virksomheter utenfor kommunen -
markedsstrategi for miljøsertifisering



Takk for oppmerksomheten!


