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Et hovedkontorkrav (HK) har vært 
etterspurt!  

 

• 2009-10 
- Oppstart HK-konsern 
- Miljøfyrtårnportal v.1 

 

 

• 2012-13 
-  HK konsern – i bruk  
- Oppstart HK kommune 
- Miljøfyrtårnportal v.2 

 

 

 



Ny sertifiseringsmodell 
Hovedkontor kommune  

Formål 

 

• Mer effektiv sertifisering av kommunens 
virksomheter 

 

• Legge til rette for oppfølging av miljømål i 
hele kommunen  

 

 

 

 



Prinsipper 
Hovedkontor kommune 

• Hoved-konsulent og intern-konsulenter 
 
• Hoved-sertifisør 

 
• Godkjenning av maler før oppstart 

  
• Års rapportering 

miljørapport utvidet med sjekkliste 
 

• Resertifisering  
 Alle hovedkontor 

 Underliggende enheter- Differensiert opplegg; 
• basert på gjennomgang  av miljørapport og sjekkliste (Hovedsertifisør) 
• basert på besøk av sertifisør (som i dag) 
• Stikkprøver - min 10% av de som får fornyet sertifikat ved miljørapport og sjekkliste 

 
 
 



Eksempel; Sandefjord 

Hovedkontor 
Egne bransjekrav + krav på vegne av underliggende enheter 

&  systemet  

 

Sykehjem  
    

Biliotek  Brannvesenet Parkvesen 

Miljøgruppe med miljøansvarlig 

Miljøgruppa på Nygård sykehjem 

Internkonsulenter med etatsvist ansvar Internkonsulenter med etatsvist ansvar 

Underliggende  
enheter 

 

HK  konsulent (intern-ekstern) HK  konsulent (intern-ekstern) 



Krav til alle verksemder
Antall 

krav

Rekke-

følge

50 krav 1

Kommuneadministrasjonen

Pedagogiske tenester

Helse og sosial

Kultur og fritid

Tekniske tenester

+ 27 krav 2

Sum krav 350

1

2

3

4

5

+ 51 krav

+ 61 krav

+ 49 krav

+ 34 krav

+ 78 krav

Restaurant og kafe: 13 krav

Krav til alle bransjer: 50 krav - 31 HK

Parkvesen: 37 krav

IKT bruk/leveranse: 13 krav

Hovedkontorkrav kommune: 14 krav - 14 HK

Barnehage: 35 krav - 10 HK 

Kontorvirksomhet: 11 krav - 7 HK

Miljøfyrtårn bransjekrav for 

kommunalavdelingane på Voss

Maskinentrepenør: 18 krav

Skole / SFO  26 krav - 18 HK

Sykehjem: 22 krav

Hjemmebaserte tjenester: 16 krav

Legekontor/legevakt/helsestasjon: 11 krav

Idrettsanlegg: 22 krav

Bibliotek: 12 krav

Gårdeier - næringsbygg: 27 krav

Brann- og feiervesen: 23 krav

Sertifisere helse og sosial 
= 99 krav 

Sertifisere ped. tenester 
inkl. gårdeier = 128 krav 

Sertifisere rådhuset 
= 101 krav 

Sertifisere kultur og fritid 
= 84 krav 

Sertifisere tekn. tenester 
= 128 krav 
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Eksempel; Voss 



Før beslutning om oppstart… 

* Hoved-sertifisør 

* Intern-konsulenter 

* Hoved-konsulent 

 

* Organisering 

 Sortering og fordeling av  sentrale krav 
 Klargjøring av maler 

 

*Godkjenning av Miljøfyrtårn! 



Prosessen videre… 

Sertifisere hovedkontor 

 

Sertifisere 
underliggende 

enheter 

 

Resertifisering 

Fordelt over 3 
år 

• Alle hovedkontor 
• Differensiert utvalg av underliggende 

enheter (UE) 
a) Basert på Miljørapport + 
sjekkliste 
b) Ved besøk i UE 
c) Stikkprøver av a) 



 

Resertifisering  
pilot Drammen 

 
 

Drammen kommune

Totalt antall virksomheter som skal resertifiseres: 46

Differensiert resertifisering:

a. Fornying av sertifikat ved at Hovedsertifisør godkjenner miljørapport og sjekkliste % 50

b. Fornying av sertifikat ved besøk av sertifisør i virksomheten % 50

c. Stikkprøver av et utvalg i pkt a. % 10

Re-sertifisering år 1-3 Totalt

år 1 år 2 år 3

Automatisk forslag 15,3 15,3 15,3 46,0

Selv definere ant pr år 13,0 18,0 15,0 46,0

a. dokumentasjon 6,5 9,0 7,5 23,0

b. sertifisering 6,5 9,0 7,5 23,0

c. stikkprøver 0,7 0,9 0,8 2,3

Plan re-sertifisering 2013 2014 2015

a. miljørapport og sjekkliste 5,9 8,1 6,8 20,7

b. besøk av  sertifisør 7,2 9,9 8,3 25,3

46



Erfaringer  
fra pilotene 

• Bedre system på sertifiseringsprosessen 
 

• Bedre ansvarliggjøring i organisasjonen 
 

• Det blir lettere for underliggende enheter 
Sentral oppfølging + enkelte krav løftes til kommunen sentralt der 
ansvaret faktisk ligger 
 

• Gjennomgående miljøledelse 
Årlig rapportering og systematisk gjennomgang på kommunenivå 

 

• Mer effektiv og rasjonell resertifisering 
 



 Hvordan komme i gang  
med HK - kommune 

 

 

 

 

• Miljøfyrtårn bidrar i oppstartsprosessen 
 

• Deretter deres beslutning om å gå i gang! 
 

• Miljøfyrtårn kurser i prosess!   

 

 

Før beslutning! 



 Veien videre..! 

 

• Juni   Workshop 
    Hovedkontor konsulenter og sertifisører 

• Aug   Ferdigstilling 
    verktøy, dokumentasjon, veiledere mm 

• Aug/sept  Utrulling 
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