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Forslag til innstilling:
1.
Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune” til
orientering.
2.
Bystyret ber rådmannen om å videreføre arbeidet med innføring av miljøledelse i Trondheim
kommune.
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Saksutredning:
Trondheim kommune har gjennom lengre tid arbeidet for å bli miljøsertifisert etter ISO 14001. Arbeidet er
politisk behandlet i Bystyrevedtak av 11.12.2003 og oppfølgingssak i Formannskapet (sak 400/04) i
september 2004. Kommunen oppnådde sertifisering av den sentrale miljøledelsen i februar 2006. I
forbindelse med sertifiseringsordningen bestilte kontrollkomiteen følgende revisjon:
”Kontrollkomiteen bestiller fra Kommunerevisjonen årlige revisjoner av miljøstyringssystemet på
overordnet nivå. Første års revidering skal undersøke sammenhengen mellom ”Store lille
Trondheim – mot nye mål”, Kommuneplanens strategidel (miljømål og strategier) og aktiviteter og
resultater innen kommunens virksomhetsområder. Fra andre års revidering og videre skal det
gjennomføres undersøkelser og stikkprøver for å sikre/bekrefte at de interne revisjonene som de
enkelte enhetene foretar hos seg selv er gjennomført på en måte som sikrer objektivitet og
upartiskhet i den interne revisjonsprosessen. Dersom Bystyret vedtar nye miljømål for Trondheim
kommune, eller foretar vesentlige endringer i miljøstyringssystemet, kan det også være aktuelt å
gjenta undersøkelsene på overordnet nivå.”
Med utgangspunkt i bestillingen er det undersøkt om det er en sammenhengen mellom kommuneplanens
strategidel og kommunens miljøstyringssystem, og om hvordan miljøstyringen er implementert på
overordnet nivå og på enhetsnivå.
Kriterier for vurdering av miljøstyringen er 1) om sentralledelsen har fastsatt miljøkrav i kommunens
styringsdokumenter i tråd med kommunens strategiplan, og 2) om sentralledelsen har innarbeidet miljømål
og tiltak i styringssystemene for kommunens virksomhetsområder.
Revisjonen konkluderer med at det er etablert en sammenheng mellom kommuneplanens strategidel og
miljøstyringssystemet gjennom at rådmannens ledergruppe har fastsatt miljøkrav i kommunens
styringsdokumenter i tråd med kommunens strategiplan. Rapporten konkluderer med at rådmannens
ledergruppe har iinnarbeidet miljømålene i samtlige av de overordnede styringsdokumentene, men at
gjennomføringen på enhetsnivå ikke er gjennomført i sin helhet. Revisjonen mener derfor at innarbeidelsen
av miljøstyring på overordnet nivå og på enhetsnivå delvis er innfridd.
Revisjonen mener videre at de fleste av miljømålene og strategiene er generelle, og at dette gjør at disse er
lite målbare. Hvordan kommunen for eksempel skal nå målsettingen om at all virksomhet innen 2010 skal
drives etter prinsippene for bærekraftig utvikling fremkommer i liten grad av de overordnede
styringsdokumentene. Det er vedtatt strategier for å nå målet, men utfordringene ligger i nærmere
konkretisering av mål og tiltak.
Sertifiseringen innebærer høye miljøambisjoner for en kompleks organisasjon som Trondheim kommune
med sine drøye 10.000 ansatte. Miljøledelse først ble innført i begynnelsen av 2006, og Trondheim
kommunerevisjon mener at effektene av miljøstyringen derfor bør ses i et litt lengre perspektiv enn hva
denne undersøkelsen gjør.
Kontrollkomiteen sender saken over til bystyret med følgende
INNSTILLING:
1.

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune” til
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2.

orientering.
Bystyret ber rådmannen om å videreføre arbeidet med innføring av miljøledelse i Trondheim
kommune.

Kontrollkomiteens sekretariat 26.04.2007

Monica Grøtte
Leder

Lars Settemsdal
Rådgiver

Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapporten ”Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune”, Trondheim
kommunerevisjon april 2007.
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