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Hva gjør en fylkeskommune i lyset fra Miljøfyrtårn?



Karin O’Sullivan

• 2019 - intern miljøfyrtårnkonsulent og prosjektleder i Akershus 
fylkeskommune. 
- Hovedkontor, fylkesbiblioteket og syv videregående skoler. 

• 2020 - samfunnsutvikling og tverrsektorielt samarbeid ved 
fylkesrådsleders kontor i Viken fylkeskommune.

• Hilde Rønning er fra 2020 intern miljøfyrtårnkonsulent for Viken 
fylkeskommune.

- Kontaktinformasjon: hilder@viken.no
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Seniorrådgiver, karinos@viken.no
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og samtidig spre lys
I lyset fra Miljøfyrtårn

qUtgangspunkt for sertifisering

qVikens fortrinn og 
mulighetsrom

qPolitiske ambisjoner og 
tilnærminger



Miljøfyrtårn sertifisering

• Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for 
offentlige og private virksomheter som ønsker å 
dokumentere sin miljøinnsats

• Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon 
i bedrifter og offentlige virksomheter

• Mer enn 6500  sertifiserte virksomheter per d.d.
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Politiske oppdrag om Miljøsertifisering videreføres

• Miljøfyrtårnarbeidet i Buskerud og Østfold har pågått i mange år, og Akershus kom 
med i 2019.

• Politisk vedtak i alle tre fylkeskommuner om innføring av Miljøfyrtårns hovedkontor 
modell. 

• I Viken er det vurdert som hensiktsmessig med videreføring av Miljøfyrtårnordningen, 
og da koblet til arbeidet med FNs bærekraftmål.
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Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner valgte Miljøfyrtårn



Ø Innbyggertall ca. 1 200 000

ØAnsatte ca. 9 700

ØElevplasser ca. 45 000
ØVideregående skoler 49

ØPasienter i tannklinikkene anslag 235 000
ØTannklinikker 58

ØStore investeringsbehov – innen samferdsel og utdanning
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Viken fylkeskommune
- Viken viser vei



Fylkeskommunens roller og virkemidler
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Hva er aktuelt i denne sammenhengen?



Politisk ledet organisasjon

• Fylkesrådet

• Fylkestinget

• Administrasjonen følger opp politiske vedtak
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Miljøfyrtårn og FNs bærekraftmål 
ses i sammenheng = miljøledelse
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Strategi for miljøfyrtårnarbeidet i Viken:

Ø Alle fylkeskommunens enheter skal 
miljøsertifiseres

Ø Ledelsen skal sørge for at miljøstyring er 
et prioritert satsingsområde

Ø Mlijøstyring skal inngå i det helhetlige 
kvalitetssystemet og  bidra til å oppfylle 
FNs bærekraftmål

Ø Det skal arbeides  kontinuerlig for at 
fylkeskommunen driftes med minst mulig 
miljøbelastning



ØBærekraft og klima

ØBærekraftig forbruk og produksjon
ØBærekraftig innkjøp

• Redusere Viken-samfunnets økologiske fotavtrykk

• Nullvisjon for tap av biologisk mangfold
• Foregangsregion ved å legge til rette for 

sirkulærøkonomi

• Mangfold og likestilling, både mellom kjønn og ulike 
grupper, er viktige verdier for styring av Viken
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Ikke vedtatt politikk i Viken 
fylkeskommune, men føringer 
for fylkesrådets politikk 



Fylkesrådets målsettinger:

• Viken skal levere et kraftfullt svar på klimakrisen, og ta vår del av ansvaret for å redusere 
klimagassutslippene: 80% utslippskutt i 2030

– Klima en gjennomgående prioritet i alle samfunnsutviklingsprosesser

– Utslippskutt gjennom redusert forbruk, ny teknologi og bedre løsninger

– Redusere Viken-samfunnets økologiske fotavtrykk

• Gjøre Viken til en spydspiss for et faktisk bærekraftig grønt skifte i Norge og være en foregangsregion 
ved å legge til rette for sirkulærøkonomi, og en digitaliseringsutvikling for næringslivet

– Sirkulærøkonomien med bærekraftig landbruk, bioindustri og elektrifisering er bærebjelker i 
nullutslippssamfunnet.

– Satse på fornybart karbon
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Bærekraft og klima



Fylkesrådets målsettinger:

• Få mer ut av mindre ressurser 

• Fylkeskommunen 

– skal gå foran i klimaarbeidet gjennom egen virksomhet, innkjøp og prosjekter. 

– skal være en innovativ innkjøper og anskaffer, med fokus på bærekraft.

– Modeller for leie og gjenbruk skal testes ut.

• Næringsliv

– Et fremtidsrettet og grønt næringsliv i Viken oppnås gjennom bruk av fornybare råvarer og ressurser, 
kontinuerlig reduksjon av alle utslipp til luft, vann og jord fra produksjon og distribusjon, samt stor 
omstillingsevne og innovasjon.

– Et bærekraftig næringsliv sikrer langsiktig verdiskaping og velferd gjennom å respektere naturens tåleevne.
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Bærekraftig forbruk og produksjon



Fylkesrådets målsettinger:

• Viken fylkeskommune skal 

– ha etiske og innovative innkjøps- og investeringsrutiner med strenge klima- og miljøkrav og mål om å minske Vikens økologiske fotavtrykk lokal, 
regionalt og globalt. 

– bruke sin markedsposisjon gjennom innkjøp for (…) å bli en klima og miljøbevisst innovasjons- og omstillingsmotor.

– ha et helhetlig fokus på samfunnsansvar i forbindelse med våre innkjøp

• Fylkesrådet vil:

– Fase ut kjøp og bruk av engangsplast i virksomhetene

– Fortrinnsvis at fylkeskommunen skal kjøpe kortreist og bærekraftig mat

– Bygging i regi av fylkeskommunen skal fortrinnsvis foregå fossilfritt og miljøbelastning skal minimeres i alle bygg og anskaffelser
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Bærekraftig innkjøp
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RAUS

NYSKAPENDE

SAMHANDLENDE

• Bruke og oppfylle bærekraftmålene

• Ikke alle nødvendige verktøy og strukturer er på 
plass enda – vil ta noe tid

• Samarbeid på tvers av avdelinger, og med nye 
samfunnsaktører. Skap vinn-vinn-situasjoner

• Tenk innovasjon og transformasjon

• Dele erfaringer og gode eksempler

Vikens kjerneverdier



Bærekraftig ledelse – med vedvarende resultater

Tekniske / praktiske 
løsninger. 
Umiddelbare årsaker.

Transformasjon av 
kultur, normer og 
systemer.
Kultur- og 
systembaserte årsaker.

Transformerende 
lederskap.

Underliggende faktorer.
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Ledelse alltid utøvd på flere nivåer samtidig



Viken står på startstreken

«Samarbeid – veien til bærekraftige innkjøp» 

Kan Viken invitere(s) til samarbeid på flere nivåer?

q Praktisk på samarbeidsarenaer der det allerede er etablert og ligger til rette for løsninger

q Strategisk på nye arenaer når informasjon og kunnskap om utviklingsmuligheter    
kan gi nye handlingsrom / -muligheter

q Transformerende på nye arenaer når det er behov for å vurdere endringer innen 

politikkområder, lovverk og andre virkemidler
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og ønsker samarbeid
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Viken viser vei. viken.no

Takk for oppmerksomheten, 
og lykke til videre!
Karin O’Sullivan, karinos@viken.no

Ta kontakt med intern miljøfyrtårnkonsulent Hilde Rønning, hilder@viken.no


