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Herman Ekle Lund (MDG) har stilt spørsmål til rådmannen vedrørende miljøfyrtårnsertifisering  
 
Miljøfyrtårnsertifisering brukes av svært mange kommuner og fylkeskommuner som system for 
miljøledelse. Målet til sertifiseringen er å oppnå lokale klimamålsettinger og effektivisering i forhold til 
energibruk, håndtering av avfall, transport og HMS. Miljøfyrtårn er dermed ett av mange viktige verktøy 
og arbeidsmetoder som må kvalitetssikres inn i den nye kommunen. Her har satsningen vært noe ulik 
mellom kommunene, slik vi forstår det. Drammen og Svelvik er blant kommunene som enten har 
sertifiserte virksomheter eller som har gjort et politisk vedtak om å støtte Miljøfyrtårn (Miljøfyrtårn-
kommuner), mens Nedre Eiker ikke har gjort dette. Drammen er også en av kommunene i Norge med 
aller flest Miljøfyrtårn-sertifikater, noe som synliggjør at det er stor vilje i Drammen til å jobbe med miljø 
– og at det nytter at kommunen går foran!  
 
Det er imidlertid åpenbart tydelige forskjeller på hvordan kommunene har prioritert og jobbet med 
Miljøfyrtårn, og vi mener det er viktig å få dette belyst. Kan rådmannen svare på:  
 

1) Hvordan har de tre kommunene jobbet med Miljøfyrtårn tidligere? Hva er forskjellene?  
2) Hva er de faste kostnadene tilknyttet å være Miljøfyrtårn-kommune?  
3) Hva er den anslått å bli for Nye Drammen, inkludert Miljøfyrtårn-lisens, personalkostnader til 

Miljøfyrtårnkoordinator mm.?  
4) Hvordan er arbeidet med Miljøfyrtårn foreløpig planlagt inn i nye Drammen kommune? Har 

rådmannen eventuelt foreslått noen ambisjoner – basert på sammenstilling av de tre gamle 
kommunenes planer og signaler fra partiene?  

5) På hvilken måte vil rådmannen inkludere Miljøfyrtårnkoordinatoren inn i sin ledergruppe for å 
sikre at dette arbeidet forankres i hele organisasjonen, slik det er essensielt å gjøre for å lykkes 
med Miljøfyrtårn?  

6) Miljøfyrtårnkoordinatorens rolle har blitt desentralisert ut til gamle Svelvik. Hvordan sikrer 
rådmannen at denne rollen får sikret ivaretakelse av sitt fagmiljø ved denne flyttingen?  

7) Har rådmannen noen andre anbefalinger for hvordan den nye kommunen kan lykkes med 
Miljøfyrtårn på best mulig måte?  

 
Vi håper det er mulig å besvare dette skriftlig før jul.  
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Svar: 
 

1) Hvordan har de tre kommunene jobbet med Miljøfyrtårn tidligere? Hva er forskjellene?  
 
Drammen kommune har vært sertifisert siden 2010. Rundt 70 virksomheter er sertifisert per 
desember 2019. Grunnen til at det ikke oppgis et nøyaktig tall, er at noen virksomheter er i 
prosess med sertifisering, mens noen virksomheter avvikles i forbindelse med sammenslåing.  
 
I Svelvik er en barnehage sertifisert. Kommunen i seg selv er ikke sertifisert.  
 
Nedre Eiker kommune var sertifisert, men gikk ut av ordningen i desember 2017.  
 

2) Hva er de faste kostnadene tilknyttet å være Miljøfyrtårn-kommune?  
 
Se svar til spørsmål 3 under. 
 

3) Hva er den anslått å bli for Nye Drammen, inkludert Miljøfyrtårn-lisens, personalkostnader til 
Miljøfyrtårnkoordinator mm.?  
 
I budsjett 2020 er budsjettmidler fra de tre kommunenes driftsbudsjetter for 2019 videreført. 
Det fordeler seg som vist i tabellen under. Rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet om 
ressurser i form av budsjettmidler og personalressurser i forbindelse med egen sak om 
miljøsertifisering for den nye kommunen (se spørsmål 4 nedenfor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnader: 2019 2020 Type kostnad 

Lønn 
Miljøfyrtårnansvarlig 
ved hovedkontoret 

Ca. 15 % stilling  
(kun Drammen) 

 Årlig, fast 

Kommunelisens  12 000 kr 15 888 kr Årlig, fast 

Serviceavgift  151 708 kr 195 300 kr Årlig, fast 

Etableringsgebyr per 
enhet (engangsbeløp) 

1 650 kr 
 

1 750 kr 
 

Variabel 

Diverse utgifter for 
hovedkontor og tiltak 

- 
Utgifter og tiltak 
dekkes innenfor den 
enkelte enhets ramme 

 Variabel 

Kurs for 
Miljøfyrtårnansvarlige 
(15 000 kr per pers)  

-  Variabel 

Sertifisørkostnader,  Gjennomsnitt per 
enhet:  

4 000 kr 

Gjennomsnitt per 
enhet:  

4 000 kr 

Variabel 
(avhengig av 
antall 
(re)sertifiseringer) 

Ekstern 
konsulenthjelp 

- Avhenger av ansvar som 
gis til 
Miljøfyrtårnansvarlige 
og antall sertifiseringer 
av nye enheter 

Variabel 
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4) Hvordan er arbeidet med Miljøfyrtårn foreløpig planlagt inn i nye Drammen kommune? Har 
rådmannen eventuelt foreslått noen ambisjoner – basert på sammenstilling av de tre gamle 
kommunenes planer og signaler fra partiene?  

 
På områder hvor fellesnemnda ikke har gitt klare signaler om innretning av ny kommune, har 
rådmannen valg å avvente styringssignaler fra politisk nivå i den nye kommunen. Nå når et 
folkevalgt nivå er på plass, og det er gitt tydelige signaler om en offensiv satsing på klima og miljø, vil 
rådmannen følge opp det i sitt videre arbeid. 
 
Rådmannen vil legge fram en sak om miljøsertifisering til klimautvalget. Her vil det bli redegjort for 
erfaringer fra de tre tidligere kommunene, ev. også fra andre kommune og virksomheter, fordeler 
og ulemper med ulike sertifiseringsordninger, samt foreslått innretning og ambisjonsnivå for 
ordningen.  
 
Allerede nå kan imidlertid rådmannen svare at hen vurderer det som ønskelig at kommunen 
etablerer et miljøeffektivt styringssystem for kommunale virksomheter for på den måten å «feie for 
egen dør» og gjennom det kunne være en pådriver for et mer miljø- og klimavennlig samfunn. 
 
5) På hvilken måte vil rådmannen inkludere Miljøfyrtårnkoordinatoren inn i sin ledergruppe for å 

sikre at dette arbeidet forankres i hele organisasjonen, slik det er essensielt å gjøre for å 
lykkes med Miljøfyrtårn?  

 
Rådmannen er innforstått med at det er nødvendig med solid involvering fra toppledelsen sin side 
for å nå ambisiøse mål på sentrale satsingsområder, spesielt de områdene som krever innsats «på 
tvers» i organisasjonen. Dette er hensyntatt gjennom at rådmannen i sitt lederteam har en egen 
direktør med miljø som ansvarsområde. Rapportering på resultatindikatorene som settes i 
ordningen og oppfølgingen av den i rådmannens lederteam vil være en del av sak til klimautvalget 
om miljøsertifisering av den nye kommunen. 

 
6) Miljøfyrtårnkoordinatorens rolle har blitt desentralisert ut til gamle Svelvik. Hvordan sikrer 

rådmannen at denne rollen får sikret ivaretakelse av sitt fagmiljø ved denne flyttingen?  
 
Rådmannen vil drøfte med klimautvalget rekruttering av nye stillinger til styrking av stab, klima, og 
hvordan dette ev. vil påvirke organiseringen av dette området i administrasjonen.  
 
7) Har rådmannen noen andre anbefalinger for hvordan den nye kommunen kan lykkes med 

Miljøfyrtårn på best mulig måte? 
 
Som nevnt vil det bli lagt fram en egen sak om temaet, men allerede nå kan det signaliseres at 
rådmannen mener det er viktig at valgte parametere på miljø-/klimaområdet for 
kommuneorganisasjonen inngår i et helhetlig styringssystem, sammen med områder som 
arbeidsmiljø og HMS, slik at det blir en del av kommunens samlede internkontroll.  
Ansvar og roller, samt forventninger til lederne og andre ansvarlige i hver virksomhet må være 
tydelige. Ordningen må innrettes slik at den oppleves som nyttig. Dvs. at den må ha en pragmatisk 
innretning, slik at ikke ansatte blir pålagt oppgaver som ikke bidrar til å oppnå vedtatte mål. 

 
 


