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Dette er Trondheim kommune

• To-nivå kommune 
• 1 rådmann
• 6 kommunaldirektører• 6 kommunaldirektører
• 12 645 medarbeidere
• 228 enheter
• Folkemengde: 170 000



Kommunens miljøpolitikk - 2001
Et av hovedmålene:

Trondheim som Miljøby – med bærekraftig
forvaltning av ressursene

All virksomhet i Trondheim skal i år 2010
utøves i samsvar med prinsippene for
bærekraftig utvikling

Trondheims innbyggere skal i år 2010 være
sikret ren jord, luft og vann, og bynære
rekreasjonsområder og naturopplevelser



Politisk vedtak om miljøledelse
I 2003 vedtok bystyret følgende:
• Innføre miljøledelse i kommunale virksomheter innen 2006
• Fokus på tekniske fagmiljø, de med miljøtilknyttet • Fokus på tekniske fagmiljø, de med miljøtilknyttet 

virksomhet, de med store innkjøp og virksomheter som 
opptrer i markedet

• Skal arbeides for sertifisering av kommunale foretak og 
kommunale aksjeselskap 

• Arbeidet med miljøsertifisering skal dekkes av gjeldende 
ressurser for virksomhetene. 



Innføring av ISO 14001 
Miljøledelsesprosjektet (2 år)
• Prosjektledelsen - Miljøenheten (økt budsjett)
Formål
• Gjennomgang av eksisterende miljøstyring i kommunen
• Avdekke styrker og svakheter, avvik fra ISO 14001• Avdekke styrker og svakheter, avvik fra ISO 14001
Metode
• Gjennomgang av eksisterende styringssystem ift ISO 14001 
• Intervju med rådmannens ledergruppe og utvalgte enhetsledere
Anbefaling
• ISO-sertifisere rådmannsnivået (konsernledelsen) – top-down
• Forankret gjennom kommuneplan, økonomiplan, budsjett,  

lederavtaler og virksomhetsplaner – mål og resultatrapportering
• Skal være integrert i det eksisterende styringssystemet (årshjulet)



ISO 14001 sertifikat – 9. februar 2006



Fem prinsipper for miljøledelse
Rådmannens fem prinsipper for miljøledelse i Trondheim kommune:

1. Miljøledelsessystemet skal være enkelt og skal inngå som del av det 
ordinære styringssystemetordinære styringssystemet

2. Det skal ha god forankring i toppledelsen
3. Medvirkning og informasjon for 12.000 ansatte skal sikres
4. Miljøstyringen skal omfatte kommunens drift, men også dens rolle 

som forvalter og samfunnspåvirker
5. Kommunerevisjonen skal gjennomføre det interne tilsyn av 

miljøledelsessystemet



Måldokumenter i Trondheim kommune
Fra visjon til handling

Kommuneplan – Visjon/verdier

Lederavtaler/virksomhetsplan 
– implementerer mål og strategier 

Økonomiplan/budsjett – hovedmål, 
delmål og strategimål

Målhierarki - systematisk gruppering av mål på ulike  nivåer



Lederavtalen 2010
Fellesmål: Enhetsleder skal vise miljøansvar for byen gjennom
bevisstgjøring og tiltak på egen enhet 

• Alle enheter skal bidra til at det spesifikke energiforbruket for den
kommunale bygningsmassen reduseres med minst 3 % i 2010kommunale bygningsmassen reduseres med minst 3 % i 2010
sammenlignet med 2009.

• Alle enheter i kommunen skal lage Miljøhandlingsplaner i lederavtalen. 
Det skal gås en miljørunde på enheten der enhetens miljøpåvirkning 
blir identifisert. Det skal velges ut minst to miljømål og indikatorer. 
Disse skal beskrive minst et nytt avfallsreduserende og et 
transportreduserende mål, i tillegg til energisparemålet.  

Enhetsleder tilbyd faglig støtte i arbeidet (risikoreduserende tiltak) 



Status 2010

Miljøhandlingsplaner



Miljø – et kontinuerlig arbeid  
Miljøbevisste ansatte

Gode miljøtiltak på enhetene

Stadig forbedring av miljøarbeidet i Stadig forbedring av miljøarbeidet i 
Trondheim kommune

Miljøbyen Trondheim
- en by med bærekraftig forvaltning av 
ressursene



TAKK!


