Referat fra møte i ressursgruppa for miljøarbeidet 03.11.10
Til stede: Arthur Skage, Åse Ferstad, Aksel Håkonsen, Asle Lydersen
Gruppa har følgende synspunkt/innspill til ledelsens gjennomgang:

Referanse ISO
14001
4.3.1 Miljøaspekter

4.3.2 Lovbestemte
krav og andre krav

4.5.3 Avvik og
forbedring

Innspill
Det ble i møtet gjort en gjennomgang og prioritering av miljøaspekter
ved bruk av kommunens modell/skjema jf prosedyre 4.3.1.
Det foreslås nå ingen endring av vesentlige miljøaspekter
(Ressursgruppa ser det som en fordel at representanter både fra
Teknisk avdeling og Miljø & landbruk deltar i denne årlige
gjennomgangen slik som praksis også er.)
Lovoversikten etter 4.3.2 bør oppdateres med medvirkning fra
enhetslederne, med tanke på hvilke lover m.v. som berører de ulike
enhetene jf. rapport Intern revisjon (dette er også relevant i forhold til
forbedringspunkt Rapport ekstern revisjon 2.12.09 (observasjon nr.
2)).
Dette bør gjøres ved at Prosedyre 4.3.2 endres.
Det ble i møtet gjort en vurdering etter prosedyre 4.5.3 pkt 1 og 2. Det
foreslås nå ikke utvelgelse av noen bestemt tjenesteenhet for
gjennomføring av egen ROS-analyse og forebyggende tiltak.
Det foreslås likevel at Teknisk avdeling bes om å vurdere følgende:
Er det behov for å foreta ROS-analyse og eventuelt tiltak i forhold til:
a) Avløp spredt bebyggelse
b) ”Villfyllinger”

4.3.3 Mål, delmål,
programmer

Foreliggende overordnet ROS-analyse for Overhalla kommune skal
etter planen revideres snart. Det gjøres i høyere grad enn før også
fortløpende risikovurderinger og forebyggende tiltak etter krav fra
sentrale myndigheter (gjennom lovverk etc. f.eks. plan- og
bygningsloven, vanndirektiv m.v. og krav/tilsyn fra fylkesmannen))
1. Vedr. indikator 3.2.1: Antall som tar kjentmannsmerke:
Kjentmannsmerkeordningen i Overhalla er i 2010 byttet ut
med en ny ordning som bør avløse den gamle i
handlingsprogram for miljøarbeidet. (Aksel sender Asle
elektronisk et forslag til nye formuleringer i
handlingsprogrammet for indikator 3.1.2)
2. Vedr. indikator 3.4.2: Det bør vurderes å ta opp følgende tema

framover (i den forbindelse bør butikker og skoler involveres
der det er naturlig):
a) ”Etisk handel”
b) ”Fair trade”
c) Stimulere til vektlegging av avfall som tema i forbindelse
med mulig miljøsertifisering av butikker.
3. Vedr. indikator 3.4.1: Intern revisjon kan også benyttes til å
påse at pålagte tiltak i forbindelse Miljøfyrtårnsertifisering blir
fulgt opp. (Aksel sender e-post Asle med mer presis
beskrivelse av innspillet).
4. Vedr. indikator 3.4.2: Kommunen har som tiltak å stille krav
til fylkeskommunen vedrørende innkjøp. Det foreligger ingen
objektiv dokumentasjon på at kravene er fremmet jf. rapport
Intern revisjon.
5. Vedr. indikator 3.5.1:
a) Det bør vurderes å innføre EOS for energioppfølging i
Overhalla kommune i 2011.
b) Det bør gjøres en samlet ENØK-gjennomgang av
kommunens bygningsmasse (der det gjenstår) med sikte på
å oppnå maksimale tilskudd fra Enova både til forprosjekt
og iverksettelse tiltaksplan.
c) Det bør utredes og iverksettelse effektive tiltak i forhold
til utendørs belysning.
6. Vedr. indikator 3.5.2: Kommunen bør tilstrebe OFU-kontrakt
med virksomheter ved Skogmo Industripark om kjøp av
kommunal utleiebolig med passiv hus standard m.v. innenfor
rammen av inngått intensjonsavtale.
7. Vedr. indikator 3.6.3: ”Produktivt skogareal med reviderte
skogbruksplaner”: Det bør vurderes å revidere tiltak 1 for å få
dette til å korrespondere bedre med fylkesmannens
tilskuddordning (Aksel søker å lage revidert utkast som sendes
e-post til Asle).
4.4.2 Kompetanse,
opplæring og
bevissthet

Det vises til avvik fra Intern revisjon om at miljøstyringssystemet
ikke er godt nok kjent blant ledere.

For øvrig

Det spørs om Klima- og energiplanen/ Handlingsprogram for
miljøarbeidet bør gjennomgå en hovedrevisjon i 2011 med mer
grundige prosesser/bredere involvering.

Asle Lydersen
Ref.

