Trondheim kommune

Saksframlegg
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE.
KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING FOR 2009 MED FOKUS PÅ
MILJØVENNLIGE INNKJØP
Arkivsaksnr.: 10/34792
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret tar til orientering at kommunens sentrale aktører på innkjøpsområdet opplever
miljøvekting som tildelingskriterium som lite praktisk gjennomførbart og for rigid for enkelte
anskaffelser. Bystyret ber derfor rådmannen for de innkjøpsområdene der miljøvekting oppleves
som lite hensiktsmessig, vurdere alternative tiltak som kan bidra til å styrke miljøprofil ved innkjøp.
3. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Bakgrunnen for bestillingen er at Trondheim kommune ble miljøsertifisert etter ISO-14001 den 09.02
2006 for sin sentrale miljøstyring. ISO-standarden har som krav at miljøstyringen skal gjennomgå både
ekstern og intern revisjon. Bystyret besluttet 31.08.2006, sak 88/06, at Trondheim kommunerevisjonen
skulle forestå den interne revisjonen. Trondheim kommunerevisjon har derfor for fjerde år på rad, etter
bestilling av Kontrollkomiteen, undersøkt om hvordan miljøstyringen i Trondheim kommune fungerer.
Fakta:
I denne miljørevisjonen har revisjonen fokusert på følgende problemstillinger og vurderingskriterier:
1. I hvilken grad har rådmannen fulgt opp miljøstyringen i 2009?
•
Miljømål skal implementeres i rådmannens styringssystem
•
Miljømål skal konkretiseres
•
Miljømål skal rapporteres
2. I hvilken grad har sentrale aktører i Trondheim kommune vektlagt miljø ved innkjøp?
•
Miljøhensyn skal vektes 20 prosent ved innkjøp
Trondheim kommunerevisjon har basert sine vurderinger på de krav som ligger i standarden for
miljøstyringen (ISO- 14001) og politiske vedtak. Krav om 20 % miljøvekting fremkommer blant annet av
bystyrets vedtak i juni 2008 der det ble besluttet at Trondheim kommune skulle ta i bruk miljø som
tildelingskriterium ved innkjøp (bystyresak 23/08).
For å belyse temaene har Trondheim kommunerevisjon som det fremgår av vedlagte rapport bedt om
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informasjon fra rådmannen og sentrale kommunale enheter på innkjøpsområdet.
I rapporten fra Trondheim kommunerevisjon fremgår det at:
• Etter revisjonens vurdering har rådmannen ivaretatt miljøstyringen ved at konkrete og målbare
miljømål er tatt inn i kommunens plan- og styringssystem. Miljøarbeidet er forankret i kommunens
styringssystemer gjennom økonomiplan, årsbudsjett og konkretisert i enhetsledernes lederavtaler.
• Det er stilt krav til at alle enheter skal ha miljøhandlingsplan. Rådmannen har fulgt opp dette ved at
miljøhandlingsplan nå er en integrert del av lederavtalene.
• Rådmannen har rapportert om miljømål og måloppnåelse med et eget kapittel i kommunens
årsrapport. Rapporteringen er konkret i forhold til de mål som er satt opp i budsjettet for 2009.
• Enhetsledere rapporterer om enhetens miljømål i forbindelse med resultatrapporteringen av
lederavtalene. Denne rapporteringen systematiseres av rådmannen.
• Etter revisjonens vurdering har kommunen ikke oppnådd målsettingen om 3 prosent
energireduksjon i kommunale bygg. Måloppnåelsen er dårligst for andre bygg (reduksjon 0,3
prosent) og sykehjem (reduksjon 0,9 prosent). Revisjonen mener at skolenes (reduksjon 2,7
prosent) og barnehagenes (reduksjon 3,4 prosent) bidrag til energireduksjonen er positiv, da det er
disse som i hovedsak har bidratt til at kommunens oppnådde resultat ble en energireduksjon på 2
prosent i 2009.
• Etter revisjonens vurdering har rådmannen fulgt opp bystyrets intensjon om miljøvennlig innkjøp
ved at dette er tatt inn i kommunens anskaffelsesstrategi og i lederavtalene for 2009 for sentrale
kommunale aktører på området.
• Revisjonen mener at kommunens sentrale aktører på innkjøpsområdet i hovedsak har fulgt opp
bystyrets intensjon om å vektlegge miljø ved anskaffelser. Blant annet er miljø tatt inn i kommunens
felles innkjøpsavtaler (rammeavtaler) og i kommunens retningslinjer for innkjøp. Det er i forbindelse
med retningslinjene utarbeidet et eget skjema som enhetene skal benytte ved innkjøp. Kravet er at
tilbyderne skal oppfylle bestemte miljøkrav ved kontraktsinngåelse eller at leverandørene kan gis
anledning til å oppfylle krav i løpet av en fastsatt tidsperiode (6 måneder).
• Bystyret vedtok i juni 2008 (sak 23/08) at miljø skulle tas i bruk som tildelingskriterium og at
rådmannen i denne forbindelse skulle utrede konsekvensene av å heve vektingen fra 20 til 25
prosent. Tilbakemeldingen fra kommunens sentrale aktører på området er imidlertid at miljøvekting
som tildelingskriterium oppleves som lite praktisk gjennomførbart og for rigid for enkelte
anskaffelser. På bakgrunn av dette mener revisjonen at rådmannen bør vurdere nærmere et
opplegg for oppfølging, rapportering og evaluering av området.
• Revisjonen mener det er positivt at enhetene gir tilbakemelding om at flere leverandører, som en
følge av kommunens anskaffelsesstrategi, nå har fått økt fokus på miljø med blant annet
miljøsertifisering.

Kontrollkomiteens sekretariat, 27.08.2010

Kari Aarnes
Gry Janne Øyen
sekretariatsleder
saksbehandler
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport 10/2010 - F: Miljøledelse i Trondheim kommune. Kontroll av kommunens
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miljøstyring for 2009 med fokus på miljøvennlige innkjøp.
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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