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Ledelsen gjennomgikk det foreliggende grunnlaget inkl. Rapport fra intern revisjon datert
30.09.11.
Ledelsens vurderinger / konklusjoner:
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Avvik/anmerkning/annet
3.1.2 Antall som tar
kjentmannsmerke

3.3.3 Kulturlandskap, areal
som får regionalt miljøtilskudd
til innmarksbeite
3.4.1 Tjenesteenheter i
org.kartet sertifisert som
miljøfyrtårn
3.4.2 Mengde klimagassutslipp
fra avfallshåndtering
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3.4.2 Mengde klimagassutslipp
fra avfallshåndtering
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3.4.2 Mengde klimagassutslipp
fra avfallshåndtering

Vurdering/konklusjon
Indikator 3.1.2 endres til å lyde:
Antall som kjøper Trivelig tur
(Kjentmannsmerket 2010 – 2012)
Ambisjon for 2011: 110
Ambisjon for 2011 fastsettes senere i samråd med Miljø
& landbruk
Ny frist: Innen førstkommende eksternrevisjon
Ad tiltak 2: Det gjennomføres et internt møte med
utnevnte kontaktpersoner innen årsskiftet for å drøfte
hvilke miljøforslag som skal fremmes overfor
Innkjøpsavdelingen. (Roger kaller inn)
Ad tiltak 3: Reservasjonsordningen mot uadressert
reklame:
a) Det skal sjekkes om MNA har relevant
statistikk for levert papirmengde
(Asle sjekker)
b) Kan skoleklasser bidra med å gå rundt på
dørene og tilby seg å sette klistremerket
Uadressert reklame Nei takk! på postkassene
til innbyggerne i Overhalla? (Anders følger
opp)
Ad tiltak 4: Økt bruk av digital utsending av
dokumenter:
a) Kan opplysninger i frankeringsmaskinen brukes
som indikator? (Roger følger opp dette).
b) F.o.m. 2012 skal det være et krav fra kommunen
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3.4.2 Mengde klimagassutslipp
fra avfallshåndtering

12

3.5.1 Energiforbruk pr m2 pr
tjenesteenhet i
organisasjonskartet

at leverandører kan levere elektronisk faktura.
Ad tiltak 8 ”Overhalla storkjøkken skal være DEBIO
godkjent”: Hvordan ligger kjøkkenet an med hensyn til
ambisjonen om at 15 % av maten som lages ved
kjøkkenet skal være økologisk: (Bente undersøker)
1. Overhall kommune tar sikte på anskaffelse/utskifting
av SD- anlegg og EOS system jf. Vedlikeholdsinvesterings og HMS plan for 2011.
2. Det skal gjøres en helhetlig ENØK- analyse av
kommunens bygningsmasse og samlet
gjennomføringsplan (relatert til energimerking).
3. Det vil være viktig å involvere enhetene/brukerne av
kommunale bygg i arbeidet framover. For eksempel ved
å lage en positiv konkurranse
(”energikampen”/”sparegrisen”) gjerne med gulrot/årlig
premiering eller lignende. Det er også viktig at
enhetene/ansatte gis mulighet til å følge med på sitt
strømforbruk på en enkel og god måte.”
a) Det tas opp til diskusjon i ledersamling hvordan
en slik konkurranse om strømforbruk (og evt
andre miljøforhold) kan gjøres.
b) Å finne en løsning på hvordan enheter skal
kunne følge med i strømforbruk på en enkel og
god måte adresseres til teknisk sjef.
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Identifikasjon og prioritering
av miljøaspekter etter
prosedyre 4.3.1

15

Ad korrigerende og
forbyggende tiltak etter
prosedyre 4.6

16

Samsvarsvurdering etter
prosedyre 4.6
Revisjon av
Handlingsprogram for
miljøarbeidet/Klima- og
energiplan

19

Asle Lydersen, ref

Det er gjort en gjennomgang av identifikasjon og
prioritering av miljøaspekter etter Prosedyre
4.3.1.
 Ledelsen ser ikke nå grunn til å endre på
miljøaspekter herunder prioritering av hvilke
som er vesentlige.
 Prosedyre 4.3.1 skal endres slik at det presiseres
at det deltar representant fra Teknisk avdeling og
Miljø & landbruk ved gjennomgangen.
 ROS analyse for vannforsyning er gjennomført
2009.
 ROS analyse for kommunens virksomhet for
øvrig står for tur og blir sannsynligvis
gjennomført i 2011.
Med unntak av registrerte avvik (jf. avviksoversikten)
forligger det samsvar med lovbestemte og andre krav.
Rådmannen vil vurdere å foreslå at
handlingsprogrammet blir revidert med mer omfattende
prosesser i løpet av første halvår 2011.
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