Trondheim kommune

Saksframlegg
Bærekraftrapportering og arbeid med bærekraftig utvikling
Arkivsaksnr.: 04/31530
Forslag til innstilling:
1. Bystyret tar statusrapporten for Trondheim til etterretning. Rapporten oversendes sekretariatet for
Aalborg Commitments.
2. Kommunens arbeid med bærekraftig utvikling, herunder miljømessige, økonomiske og
sosiale/helsemessige forhold, skal styrkes i pågående og fremtidige planprosesser.
3. Det fremtidige arbeidet med bærekraftrapportering (bærekraftstatus) for Trondheim gjøres gjennom en
videreutvikling av Miljøstatus og tettere integrering av denne i kommunens miljøstyringssystem. Utvikling av
hensiktsmessige miljøindikatorer inngår i dette arbeidet.
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Bakgrunn – tilslutning til deklarasjonen Aalborg Commitments
I sitt møte 16. desember 2004 sluttet bystyret seg til Aalborg Commitments. Deklarasjonens hensikt er å
skape lokale handlingsprogram for en bærekraftig utvikling i europeiske byer og kommuner. Deklarasjonen
inneholder ti hovedpunkter, hver med fem underpunkter, som kommunen har forpliktet seg til å oppfylle.
Det vises til bystyresaken fra 2004 om tilslutningen til Aalborg Commitments. Denne utdyper kommunens
forpliktelser og har hele Aalborg Commitments som vedlegg, (arkivsaksnr.: 04/31530). Det vises også til
bystyresaken fra 1996 om tilslutning til Aalborg Charteret, (sak Bnr. 92/96 ).
Forpliktelse til å levere statusrapport og starte målformuleringsprosess
Ved bystyrets tilslutning til bærekraftdeklarasjonen forpliktet kommunen seg også til:
• å utarbeide en statusrapport
• å starte en målformuleringsprosess som basis for et lokalt handlingsprogram for bærekraftig
utvikling
• en fremtidig rapporteringsordning til Aalborg Commitments om bærekraftarbeidet i Trondheim
490 lokale og regionale myndigheter har sluttet seg til Aalborg Commitments per mai 2007. Av disse har
så langt 23 publisert sine statusrapporter via www.aalborgplus10.dk. Trondheim er antakelig den første
norske kommunen som lager en slik rapport. Rapportene varierer i omfang og struktur og mht bruk av
ulike indikatorer for å beskrive bærekraftarbeid, bærekraftstatus og målformuleringer. Fellesnevneren er at
rapportene følger hovedpunktene i Aalborg Commitments, mens det varierende grad gis en beskrivelse av
den konkrete bærekraftstatus, dvs. dagens situasjon lokalt i forhold til miljømessige, økonomiske og sosiale
forhold.

Drøfting
Målformuleringsprosess og organisering av bærekraftarbeidet i Trondheim
Trondheim kommune har allerede formulert og vedtatt en rekke målsettinger for miljø- og bærekraftig
utvikling. Disse finnes i gjeldende planer og styringsdokumenter. Kommunen har dermed langt på vei
gjennomført den nevnte målformuleringsprosessen. Det er imidlertid ikke utarbeidet et eget
handlingsprogram for bærekraftig utvikling i Trondheim. Rådmannen mener at bærekraftaspektet ivaretas
gjennom premisser og målsettinger i kommunens styringsdokumenter og det ISO14001-sertifiserte
miljøstyringssystemet. På denne måten inngår ”Aalborgforpliktelsene” som bestanddeler i kommunens
etablerte systemer og rutiner. Dette gir den nødvendige forankringen, og vurderes som mer hensiktmessig
enn et eget handlingsprogram som lett kan falle utenfor eksisterende ordninger og prosesser. Gjennom de
årlige rutiner som følger av ISO-standardens krav styrkes og forbedres dessuten bærekraftarbeidet i
kommunen.
Revisjon av miljøstyringssystemet
Ved den første årlige revisjonen av miljøstyringssystemet våren 2007, konkluderte kommunens
revisjonsenhet med at det er sammenheng mellom de mål som fremkommer i kommuneplanens strategidel
og i de øvrige styringsdokumentene fra ledelsen. Hvor tydelig denne sammenhengen er, mener de er et
spørsmål om grad av konkretisering. Revisjonen oppfatter de fleste av miljømålene og strategiene som mer
generelle, noe som gjør at disse er lite målbare. Fra og med høsten 2007 vil miljømål med tilhørende
indikatorer inngå som del av Trondheim kommunes økonomiplan og budsjett, og vil bli rapportert og
evaluert i kommunens årsrapport.
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Bærekraftrapportering og bærekraftstatus for Trondheim
Kommunen har en omfattende og mangfoldig innsats som faller inn under bærekraftbegrepet. Gjennom det
ISO1400-sertifiserte miljøstyringssystemet og miljøinformasjonsverktøyet Miljøstatus i Trondheim m.m.
foregår en løpende miljø- og bærekraftrapportering. Rådmannen ser det ikke som hensiktsmessig å innføre
nye rapporteringsrutiner spesielt for Aalborg Commitments. En ønsker å bruke tilgjengelige ressurser for å
videreutvikle de eksisterende ordninger. Hensikten med disse er å fungere som styrings- og
informasjonsverktøy i samsvar med intensjonene i Aalborg Commitments. Miljøstatus har sin lovmessige
forankring i Miljøinformasjonsloven hvor intensjonen bl.a. er å gi et grunnlag for bred medvirkning i
beslutningsprosesser og miljøtiltak. Å ivareta målsettingene fra Aalborg Commitments anses som det
viktigste. Å lykkes med dette innebærer at kommunens enheter må være lojale mot miljøstyringssystemet
og bistå i arbeidet med bærekraftrapportering for miljømessige, økonomiske og sosiale forhold i
kommunen.
Statusrapport (Baseline Review Report) for Trondheim
Miljøenheten har i forbindelse med denne saken utarbeidet en statusrapport for Trondheim som følger
hovedpunktene i Aalborg Commitments. For hvert av disse punktene gis et oversiktsbilde bestående av:
•

Status for kommunens
innsats etter
forpliktelsene i
Aalborg Commitments

•

(Politiske) føringer, og målsettinger
som følger opp det tilhørende
punktet i Aalborg Commitments

•

Utvalgte eksempler for
bærekraftstatus,
utfordringer og tiltak

Rapporten gir et forenklet statusbilde ved å bruke et tredelt score-system. Dette har form av en tabell som
viser kommunens innsats som enten ”Høy” – som betyr at kommunen gjør et omfattende arbeid på
dette området, eller ”middels” –som betyr at kommunen gjør en begrenset innsats på dette
området, eller eventuelt ”lav” –som betyr at kommunen gjør en svært liten eller ingen innsats på
dette området. En slik score gis fortrinnsvis for alle de 50 hoved/underpunktene i Aalborg Commitments.
Konklusjon
Rådmannen mener at forpliktelsene i Aalborg Commitments er ivaretatt. Kommunen bruker betydelige
ressurser på en bærekraftig utvikling i form av å kartlegge og ivareta gode miljømessige, økonomiske og
sosiale forhold for byens innbyggere. Dette beskrives i vedlagte statusrapport. Ved å videreutvikle og øke
kommunens miljøsatsing i alle sektorer, vil en styrke kommunens rolle som premissgiver og lokal aktør med
et globalt perspektiv og delansvar. Dette er i tråd med kommunens langsiktige prioriteringer og vil gavne
både mennesker, næringsliv og miljø.

Rådmannen i Trondheim, juni 2007

Håkon Grimstad
kommunaldirektør

Thorbjørn Bratt
miljødirektør

Vedlegg:
Aalborg commitments - Statusrapport for Trondheim kommune, juni 2007
Rapporten er primært laget for å leses på Internett. Pdf-versjonen av statusrapporten med lenker
finnes på: www.trondheim.kommune.no/aalborg-commitments
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