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Miljøfyrtårnarbeidet er del av helhetlig 

arbeid med å ta bærekraft inn i 

styringen av Ringerike

• Ringerikssamfunnet/kommunen 

som samfunnsaktør

Bærekraftsmål inn i 

kommuneplanens 

samfunnsdel og plansystemet

• Egen drift Miljøfyrtårn = 

jobbe systematisk for å være 

forbilde/feie for egen dør

Ringerikssamfunnet

Kommune-
organisasjonen



• Hovedkontoret (Rådhuset, Fossveien, 
IT + fellesfunksjoner) godkjent 16/11

• Pilotene Benterud skole og Haug 
barnehage godkjent 20/11

Sertifiseringsdagene:

• Uavhengig sertifisør med godkjenning 
fra stiftelsen Miljøfyrtårn

• Gjennomgang av dokumentasjon på at 
vi tilfredsstiller totalt 80 unike kriterier

• Intervjuer og befaringer



Integrere miljøhensyn i alt vi gjør innen egen drift

Tema: 

• Arbeidsmiljø

• Sykefravær

• Energibruk

• Utslipp

• Avfall

Jobbe 

systematisk med 

forbedringer



Viktige grep gjennomført eller i prosess

• Forbedre avfallshåndteringen i hele kommunen; felles anskaffelse av 

renovasjonstjenester skal lyses ut og bedre tilrettelegging for sortering

• Gradvis utskiftning bilpark: nullutslippskjøretøy velges dersom ikke særskilte 

behov

• Anskaffelsesstrategi vedtatt og rutiner for systematisk å stille miljøkrav etablert

• Systematisk arbeidsmiljøarbeid; «HMS i Ringerike» inkl. sjekkliste for årlig 

egenevaluering tas i bruk



Gjennomgå Miljøfyrtårns idébank og 
vurdere tiltak

Årlig klima- og miljørapport med nye mål må 
leveres innen 20. februar

Klima- og miljørapporten bør 
presenteres for ansatte 
innen sommeren

Samlede resultater fra klima- og 
miljørapportene presenteres for 
politikere gjennom vanlige 
rapporteringskanaler

Eventuelle sektorvise innspill til neste års 
budsjett

Innspill til tekst om nye 
tiltak for kommunens 
handlingsprogram for 
kommende fireårsperiode

MKS-gruppen skal ha fylt ut egenevaluering 
jf. 'HMS i Ringerike kommune' innen medio 
mai

Årshjul for Miljøfyrtårnaktiviteter i Ringerike kommune



Videre fremdrift

• Eksamen er bestått for hovedkontor og pilotene Haug 

bhg. og Benterud skole!

• Så nå går vi i gang med resterende skoler og 

barnehager (sertifisering mai 2021?), få i havn siste 

pilot (Ringerikskjøkken) og så øvrige sektorer… 

• Resertifisering hvert tredje år –vise forbedring!



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


