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Byøkologisk program
1. Byrådet vil at Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling, 

trivelige byrom og godt fungerende kretsløp. 

2. Banebyen Oslo skal ha et miljøeffektivt transportsystem og 
bruke fornybare energikilder. 

3. Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur.3. Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur.

4. Miljøbyen Oslo skal feie for egen dør gjennom en 
miljøeffektiv kommunalforvaltning.

5. Oslo kommune skal samarbeide med byens borgere og 
næringsliv i arbeidet for et bedre miljø.

6. Oslo skal bidra til og samarbeide for et bedre miljø 
regionalt, nasjonalt og globalt.



Miljøledelse i Oslo kommune

Grønn kommune: Innføring av 
miljøeffektivitet i Oslo kommune
Bystyremelding 3/2003

• Innføre miljøledelse med miljøbudsjettering, • Innføre miljøledelse med miljøbudsjettering, 
miljørapportering og miljørevisjon i alle 
virksomheter
• Miljøledelse skal integreres i internkontroll-
systemet HMS
• Innenfor gjeldende budsjetter
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Status for miljøledelse

• ISO 14001: 14 sertifiseringer
• Miljøfyrtårn: 315 sertifiseringer

• Etater og kommunale foretak: 95 % sertifisert• Etater og kommunale foretak: 95 % sertifisert
• Bydelene og skolene: ca. 30 % sertifisert

Over 400 sertifiseringer gjenstår.



Utdeling av nye miljøsertifikater



Organisering av arbeidet, overordnet

• Kurs for toppledere 

• Nettverksgrupper for prosjektledere på 

virksomhetsnivå, temamøter

• Studieturer, nyhetsbrev, hjemmeside   • Studieturer, nyhetsbrev, hjemmeside   

• NaturligVis-kurs, andre kurs

• Utdanning av Miljøfyrtårnkonsulenter og sertifisører

• Individuell oppfølging

• anbud på nettverk for sertifisering



Organisering av arbeidet, for alle

• kurs i miljørapport (Miljøfyrtårn)

• seminarer og temamøter; HMS, innkjøp, 

barnehager etc.

• inspirasjonskurs i miljøledelse (Idebanken) • inspirasjonskurs i miljøledelse (Idebanken) 

• virksomhetene arrangerer egne tilbud



Rapporteringsrutiner 

• rapportering i årsberetninger:
• Status sertifisering
• miljøindikatorer

• fellessystemer:• fellessystemer:
• Energioppfølgingssystem
• biladministrasjonssystem 

• integrering i virksomhetenes HMS-rutiner og 
rapportering

• rapportering til Miljøfyrtårn (MRS), konserntilganger



www.miljo.oslo.kommune.no



energiledelse, enøktiltak, 
fornybare energikilder

• energioppfølging
• opprusting av 
varmepumper
• utskifting av oljefyrer
• enøkforhandling ved • enøkforhandling ved 
inngåelse av leiekontrakter 



avfallsminimering, kildesortering

• kompostering i skoler 
og barnehager
• returordninger
• nye anbud 
avfallshåndteringavfallshåndtering
• prosjekt ombruk



miljøkrav ved innkjøp

• miljøkrav i rammeavtaler
• kurs i miljøkrav ved 
innkjøp
• prosjekt på økologisk mat
• ombruk• ombruk



miljøvennlig transport, 
biladministrasjon

• rammeavtale 
kollektivtransport
• forhøyet sykkelgodtgjørelse
• tjenestesykler• tjenestesykler
• ladeplass for elbiler
• redusere parkeringsplasser



Mål for videre arbeid

• bedre system for oppfølging av rapportering

• få miljøsertifisering inn i mal for lederkontrakter

• overgang fra systemfokus til målfokus; 

tydelige overordnede miljømål og fokusområdertydelige overordnede miljømål og fokusområder

• videreutvikle kurstilbudet



Kritiske faktorer

• Forankring 
• Framdrift og kontinuitet
• Måle resultater• Måle resultater
• Informasjon 
• Motivasjon 



Grønn bølge


