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Bakgrunn og sammenhenger 

• Politisk vedtak om å feie for egen dør for å kunne stille krav til 
innbyggerne i neste runde. 

• Metode: miljøfyrtårnsertifisering. 

• Ses i sammenheng med øvrige miljøtiltak, særlig innen areal og 
transport. 



Tilgrensende prosjekter 

• FutureBuilt 

• Framtidens Byer 

• Økologisk framtid 

• Vestregionen 

• Buskerudbyen 



Fra vedtak til prosess: Feie for egen 

dør 
• Vedtak om at alle virksomheter skulle sertifiseres for at kommunen 
skal fremstå som en troverdig avsender av miljøbudskap og –krav. 

• Prosjektgruppe med leder og fem internkonsulenter ble utsett, for å 
dekke sektorene skole, helse, Rådhuset og barnehager. 

• Internkonsulentene forholdt seg til virksomhetsleder og miljøkontakt. 



Prosess 

• Oppstart i 2009 

• Forberedelser fram mot sommer 2010. Da begynte sertifiseringene 
for alvor. 

• Omtrent 40 virksomheter sertifisert oktober-desember 2010.   



Organisering i virksomhetene 

• Virksomhetsleder og miljøkontakt. 

• Miljøkontakt og verneombud ofte, men ikke alltid, samme person. 

• Avholdt møter og workshops for alle i en sektor med gjennomgang av 
ulike temaer. 



Organisering sentralt 

• Prosjektgruppe møtes en gang i uken og koordinerer. 

• Internkonsulentene holder kontakt med 
prosjektleder/miljøkoordinator. 

• Prosjektleder/miljøkoordinator holder jevn kontakt med Stiftelsen 
Miljøfyrtårn. 

• Prosjektleder/miljøkoordinator leder arbeid med å fordele 
sertifisører. 



Konsesjonsavtale på sertifisører 

• DK har hatt avtale med fem aktører om sertifisering, for å holde seg 
uavhengig. 

• To sertifisører ble knyttet direkte til prosjektet for å ta unna de store 
mengdene sertifiseringer. 



Drift etter FFED: rutiner og nye 

oppgaver 
• Påminnelser om rapporteringen. Dette arbeidet begynner 
november/desember, slik at virksomhetene kan begynne  å rapportere 
1.januar. Evig mas fram til 31.mars. 

• Mal for rapportering på intranett. 

• Holde virksomhetene varme med nye oppgaver, relatert til miljø. 

• Samlinger og diskusjoner. 

• Støttefunksjon for virksomhetene i allmenne miljøspørsmål. 

 



Eksempler på tiltak vi har iverksatt 

• Mobilitetsplanlegging 

• Sykle til jobben-aksjon 

• Økologisk framtid, matlagingskurs 

• Miljøuke i barnehagene 

• Rammeavtale om innkjøp av multifunksjonsmaskiner, samt ny 
utskriftspolicy 

•  

 



Motivasjon 

• Jobbe med virksomhetsledere: frigjøre tid til miljøarbeid. 

• Legge til rette for opplæring og kursdeltakelse. 

• Forenkling gjennom å lage maler. 



Arbeid mot virksomhetene: årsvis  

• Egentlig primært rapporteringen. Den skal være inne i portalen 
senest 1.april. Start derfor i november. Full gass fra 1.januar. 

• Lag gode rutiner og maler som gjør det ENKELT for virksomhetene å 
finne den nødvendige informasjonen de trenger til rapporteringen. 



Arbeid mot virksomhetene: treårsvis 

• Følge opp virksomhetene tett fra det er et halvår igjen til sertifisering.  

• Erfaring viser at virksomhetene er inne i portalen 1-2 ganger i året. 
De er dermed ofte på scratch igjen når oppdaterte dokumenter med 
mer skal lastes opp. 

• Er det mange som skal resertifiseres i samme periode, bør dere inngå 
avtale med en eller flere sertifisører om å ta hele bolken i god tid. 



Spesielt fokus på ungene 

• Kursing av ansatte og elever/barnehagebarn. 

• Miljøuker med forskjellig innhold. 

• Omvisninger på Lindum. 

• Samme renovatør som i hjemmene. Spesialavtale. 



Hvor er Drammen i dag? 

• Egne virksomheter sertifisert! 

• Resertifiseringer fortløpende. 

• Utarbeider rutiner for vedlikehold hos virksomhetene. 

• Vender oss til næringslivet: økningen i antall sertifiseringer må skje 
der! 

•25.august 2011 hadde vi 130 sertifiserte virksomheter i Drammen. 



Hvilke virkemidler bruker vi for å få 

flere private til å sertifisere seg? 
• Skjerping av innkjøpsreglementet. 

• Krav til sertifisering hos leverandører. 

• Dialog med næringslivsforeninger. 



Tips og erfaringer 

• Bruk stiftelsen aktivt, vær i god dialog hele tiden. 

• Krav fanger ikke inn alt, det er rom for forbedringer også hos MFT. 

• Få til samarbeid mellom verneombud og miljøansvarlige. 

• Idébank for forbedringer. MFT bygger på at man forbedrer seg fra år 
til år, så det er viktig. 

• Holde virksomhetene varme med forskjellige prosjekter. 
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