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Arkivsaksnr.: 08/17056
Forslag til innstilling:
1. Bystyret er tilfreds med at mange enhetsledere har tatt miljøansvar og at de fleste gjennomfører tiltak
på området.
2. Bystyret merker seg at ikke alle enhetene har utarbeidet egne miljøhandlingsplaner og at flere etterspør
råd og veileding på området. Bystyret ber derfor rådmannen om å vurdere eventuelle ytterligere tiltak
på området.
3. Bystyret tar forøvrig rapporten til orientering.
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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 i Formannskapet (sak 400/04) i september 2004.
Kommunen oppnådde sin 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.”
Del 1, første års revisjon, ble i hovedsak rettet mot sentralledelsen ved rådmannens ledergruppe samt at
utvalgte enhetsledere er kontaktet for å kartlegge mulige effekter etter sertifiseringen. Denne revisjonen, del
2, er rettet mot enhetslederne og omhandler implementering av miljøstyringen på enhetsnivå.
Revisjonens konklusjon er at den sentrale miljøstyringen i all hovedsak er implementert ned på enhetsnivå.
Rådmannen har tatt miljø inn i samtlige lederavtaler og temaet er tatt opp i egne ledersamlinger.
Undersøkelsen ut mot enhetene viser at de aller fleste enhetslederne har fokus på miljøutfordringer og
iverksetting av miljøtiltak. Enhetslederne rapporterer at de største utfordringene er knyttet til papir- og
energiforbruk. Dette er også områder som de fleste enhetslederne rapportert at de har igangsatt tiltak
overfor.
Etter revisjonens vurdering viser undersøkelsen at mange enhetsledere er generelt positiv til at det blir satt
fokus på miljø. Mange mener at dette har ført til at de selv og egne ansatte nå er blitt mer miljøbevist.
Oppfølgingen fra rådmannen sin sider er også blitt mer systematisk med etterspørring av separate
miljørapporter fra enhetene. Etter revisjonens vurdering bidrar dette til mer forpliktende miljøfokus på
enhetsnivå. Men samtidig vil revisjonen påpeke at 40% av enhetslederne ikke har utarbeidet en egen
miljøhandlingsplan for sin virksomhet. I den forbindelse er det flere enhetsledere som etterlyser mer råd og
veiledning. Enkelte enhetsledere etterlyser også ekstra ressurser til innleie av vikarer slik at de gis rom for å
sette miljø på dagsorden blant egne ansatte i interne møter.
For øvrig vises det til vedlagte revisjonsrapport: ”Miljøledelse i Trondheim kommune – implementering på
enhetsnivå.”

Konklusjon
Saken oversendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
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1. Bystyret er tilfreds med at mange enhetsledere har tatt miljøansvar og at de fleste gjennomfører tiltak
på området.
2. Bystyret merker seg at ikke alle enhetene har utarbeidet egne miljøhandlingsplaner og at flere etterspør
råd og veileding på området. Bystyret ber derfor rådmannen om å vurdere eventuelle ytterligere tiltak
på området.
3. Bystyret tar forøvrig rapporten til orientering.

Kontrollkomiteens sekretariat, 24.04.2008

Monica Grøtte
leder

Lars Settemsdal
rådgiver

Vedlegg:
”Miljøledelse i Trondheim kommune – implementering på enhetsnivå” – rapport fra Trondheim
kommunerevisjon april 2008.
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