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Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo:
1) Bystyret ber Rådmannen komme tilbake med en rapport til formannskapet innen utgangen av
2009 med en handlingsplan der kommunens sykehjem og kontorbygg viser hvordan de vil
følge opp Bystyrets mål om 3 % energisparing.
2) Bystyret ber også de kommunale foretakene, Trondheim Kino AS og Trøndelag Brann- og
Redningstjeneste IKS å rapportere hvilke planer de har for å oppfylle Bystyrets vedtak i
desember 2003, mer enn 5 år siden, om miljøsertifisering.
Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad:
Kommunerevisjonens rapport av april 2009 påpeker god fremgang i energisparing i skoler og
barnehager, der målet om 3 % energisparing nesten er nådd i 2008. Sykehjem og kontorbygg viser
derimot økt energibruk i samme periode. Flere kommunale enheter og foretak har sørget for å bli
miljøsertifisert, men ikke alle. Energisparingen er et overordnet mål som også gir forbedringer i
direkte og indirekte klimagassutslipp. De fleste tiltak innen energisparing er også økonomisk
lønnsomme; derfor ekstra viktig i dagens situasjon.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Høyres forslag pkt 1. ble vedtatt mot 1 stemme (R)
Høyres forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Merknaden fra Brox fikk tilslutning fra Ap, FrP, R, KrF, V, DEM, MDG, SV og PP

VEDTAK:
1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
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2. Bystyret ber rådmannen legger til rette for at samtlige barnehager og skoler kommer med i
”Strømsparegrisen”.
3. Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak som sørger for at Stabsenhet for byutvikling,
Byggesakskontoret og Byplankontoret ivaretar miljøstyringen like godt som om de skulle vært
miljøsertifisert etter ISO 14001.
4. Bystyret er tilfreds med at 3 selskaper nå forbereder seg på å bli miljøfyrtårn, men ber samtidig de
øvrige kommunalt eide selskapene om å jobbe for et opplegg med miljøsertifisering.
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, R, KrF, V, DEM, MDG, SV og PP:
Kommunerevisjonens rapport av april 2009 påpeker god fremgang i energisparing i skoler og
barnehager, der målet om 3 % energisparing nesten er nådd i 2008. Sykehjem og kontorbygg viser
derimot økt energibruk i samme periode. Flere kommunale enheter og foretak har sørget for å bli
miljøsertifisert, men ikke alle. Energisparingen er et overordnet mål som også gir forbedringer i
direkte og indirekte klimagassutslipp. De fleste tiltak innen energisparing er også økonomisk
lønnsomme; derfor ekstra viktig i dagens situasjon.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes

Saksprotokoll for Bystyret 28.05.2009

